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Perselisihan
Bagaimana

'-.

Lagi-lagi Aniem.
Pada masa ini timboellah perselisihan antara bavendireksi dari Sema-

sikap

Berhoeboeng dengan

rang

artikel kita

Tt

jang berkepala ,,Pemerentah |

kemaren

dan gerakan“, semalam dari soember
"jang boleh dipertjaja disampaikan ke

“Selaloe

terangan dengan telefoon seperti beri
koet:

Perkara toean

didalam

gijseling.

Aa

wakil

“wakil

mengoeroes - tentang

ja ,angin baroe“

0000

disek Belanda,

itoe, maka

djoega

diantaranja

Java

Oesoel oesoel

gadji

hendak

mengoeasai

dengan

barga jang rendah akan tetapi

0.
Bode,
Soerabajaasch
Han
—. Jdelsblad
dan Locomotief dil

Diberikan kepada Lands
UFUkErI,...
| dapati toelisan toelisan sematjam itoe
Kini sampailah pada waktoenja oen
Inilah ada soeatoe jonrualistiek succes toek mengoemoemkan tentang oesoel2
| jang besar -serali dan telah menarik gadji jang ta' lama lagi akan dilakoe
perhatian pembesar pembesar.
Ikan poela.
Kemaren Dewan Hindia telah mela
Karena dengan tjara demikian itoe,
:
koekan
pertemoean dan dimana dima
— maka tampaklab sekarang, bahwa djoe
| gajournalist Indonesia dapat mempoe djoekan beberapa advies2 akan tetapi
njai perhoeboengan loeas dengan soem verslag pertemoean ini dan oesoel2
ber soember berita jang penting seka telah diberikan kepada Landsdrukkrij
|
'oentoek ditambah lagi, oesoel? mana
2... Ifboeat diketahoei oleh oemoem dan jang
ta? akan lama lagi dilakoekan.
— jeng hanja dapat diperolehnja dengan
— 9 —
Organisasi jang rapi dan keoeletan jg
Tentang Kruiser ,Emden”
| loear biasa. Jang mengenai oersian
tocan kemaren misalnja, disini saja
Dari Medan diberitakan oleh Anip
dapat kabarkan, bahwa pemerentah
.

|

Aneta, bahwa

kruiser , Emden“

kema

—

meensehap Djerman.
Consut Djerman ja'ni tosan Doiman

Itali

akan

mening-

Rome:

bahwa Mussolini

kelak tanggal li December 1937 akan
menguemoemkan tentang menarik

rinja Itali dari
Palazzo

Volkenbond

di-

dibalkon

Venezia, setelah selesai sidang

Dewan Fascist Besar, jang sekoenjoeng
koenjoeng dilangsoengkan ini hari,
Orang mendoega,

bahwa

kepoetoe-

san oentoek meninggalkan Volkenbond ini disebabkan oleh protestnja|
Tiongkok, karena Itali soeka menga- |
'koei sah kepada Pemerintahan Mansjoekuo,
Lain
sebab jang membikin Itali
keloear dari Volkenbond, ialah karena
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Alhambraweg 67
peladjaran

pakaian,

mendjait

lelaki dizaman

theori

dan

voor Algemeene Za
ringsgemachtigde

Semarang diberitakan oleh Ane
ken pada Volkeraad. Beliau ini terke pergi oentoek menjaksikan kapal itoe ta, Dari
bahwa hasil SCS didalam boelan
| mal sebagai sobat-Indonesia dan ter dan diiringkan oleh commandant me
Nov. '36 berdjoemlah f 141,000 dan
poela sebagai ethicus oeloeng.

—.

kenal

0...

doeloe

Djika

dan

1 arena

noedjoe ke Medan dan hendak
ngoendjoengi
djoega pembesar2

me didalam boelan Nov. '37 berdjoemlah
di f 160,000. Didalam bl. Januari sampai
boelan Nov. '36 hasil tsb berdjoemlah
dilangsoengkan f 1.728.000 dan dalam bl Januari sam

procureur - generaal

pembantoenja

(mr

tentang memotong

alat

goena

beladjar

kain, benang

ditanggoeng

oleh

serta

special pakaian

diadjarkan

modern.

per boelan. Segala

sekolahan,

seperti

mesin,

dan lain lain.

Djoega djoeal boekoe peladjaran potong pakaian, jang moedah
oentoek dipeladjari.
Djilid kel
harga f 0.50.
2
Siku
f 1.50.
didjadikan 1 boekoe.
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Compleet:
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an
f 4.15.-

Rembours

tjelana

lipet

ta' dapat

depan

Didalam

tambang

Djepang

Internaaty

Raadsheer

Staking bangsa Tionghoa

djas model

sport

dikaboelkan.

Bacat anak2 sekolah dari loear kota, kita sediakan
mintak katerangan pada administratie.-

besi
Tentoe:

pembajaran

boleh

Ibnoe Saoed tidak benar
diboenoeh orang
pembatja

masih

ingat bagai

dari Singapoer,

mana baroe baroe ini kita ada terang

njaannja Djepang di Johore beloem
selang berapa lamanja ini sama mele

kan, bahwa kabar Havas
jg memberitakan bahwa raadsheer Ibnoe Saoed
t, Sjech Joesoef Jasin diboenoeh orang
ada kabaran jg masih tidak dianggap
offieieel dari fihak pemerintah Saoedi.
Maka di sk, pemerintah Saoedi jg ba

Reuter

mewartakan

bahwa ada 700 koeli2 bangsa Tiongboa
jang bekerdja di Tambang besi kepoe
takkan pekerdjaannja dan mereka

sama tidak maoe

oentoek

ini

bekerdja di

dalam paberik besi jang dipergoena roe datang ada menerangkan betoel
kan oentoek membikin perkakas2 pe- sebagaimana jg kita telah terangkan
tempo hari di ,Pemandangan”.
rang melawan Tiongkok.
orang2
bahwa
Diberitakan poni
pekerdjaan
diberi
terseboet hendak
lain,
an IG

1500 roepiah

boeat pakir miskin
Gemeenteraad Bandoeng menerima
soepaja mengeloear
baik atas oesoel

kan oeang f 1500 boeat pemberian
extra kepada orang orang miskin jang

beeat menjokong
Bandoeng,

Lebih djaoehek. tsb. menerangkan,
bahwa t. Joesoef Jasin tidak diboenceh orang atau mendapat sedikit ke

tjelakaan waktoe-adanja bandjir besar

ta

jang sekarang ini soedah moelai me| rio pagi telah sampai di Belawan pa Volkenbond bingga kini tidak djoega disokong oleh Gemeente. Armenzorg
maoe mengakoei sah Ethiopia.
— 'mikirkan soal terseboet, Hal ini ter
djam 7 pagi. Kapal terseboet telah
berhoeboeng dengan datangnja Oraii) cm
an
Mr.|
0... boekti dari pengangkat toeau
disaksikan
dengan
soenggoeh2
oleh
ge
nje feest, Dan djoega 7000 roepiah
HC, Hartevelt sebagai Ragee—
Penghasilan SC S dan SJS
|

practijk

1 tahoen,

garantie

Pembaiaran, wang sekolah f 5.- (lima roepiah)

hal ini

galkan Volkenbond.
Reuter mewartakan
dari

Kini didengar kabar

Memberi

distrihusinja,

Aniem

Kepoetoesan

Adres:

jang
pela
akan

— Sebagaimana telah diberitakan, sesoe
Oeraian toean itoe tepat'sekali. Saja dahnja Commisaris pengadilan meme havendienst sama sekali tidak maoe
mengetahoei
hal ini, hingga
| sebagai seorang jang mengenali kekoe riksa perkaranja toean Hansen redak akan
perbedaan
ini
besar
sekali
dan hal ini
|
atan kekoeatan dibelakang lajar mera toer dari soerat kabar ,, Vaderland”
moestahil djika kelak akan
diadakan
Pemar:
,
bahwa
kagoem,
dan
sa bangga
|.
menoeroet artikel 221 dari hoekoem pertemoean.
| dangan“ dibawah pimpinan toean be strafverordening, kata Anip-Aveta dari
Pada toedjoean jang teristimewa se
| gitoe tjepat dan tepat dalam mentjfj
Den Haag, bakim memerentahkan soe kali Aniem hendak memaudjoekan oeoem baoe aliran aliran jang didapati| paja ia di gijzeling.
pada badan-badan kekoeasaan disini | Pada masa ini timboellah permin soel jang penghabisan sebagai berikoet:
Sebeloemnja tanggal 1 Januari jad
3
dan di Nederland.
taan oentoek mengeloearkan toean| ini Aniem hendak memberi harga jang
soesaja,
£epandjang pengetahoean
'Hansen itoe dari hoekoem gijzeling pantas atau “Direksi akan meniirikan
rat kabar toeanlah jang pertama kali nja.
: pendirian sendiri jang baroes melem
— 'memadjoekan adanja angin baroe"
Pet6ur dari Nederlandsehen Jour parkan oentoeng banjak.
itoe.
toean menda 'nalisten Kring meminta kepada recht
Soerat kabar
Perkara jang demikian itoe dilakoe
| hoeloei semoea s.k harian, baik ssk. bank dengan perantaraan telegram
ikan
poela antara pelaboehan Belawan
—. Belanda maoepoen Tionghoa-Melajos|
a si terdakwa de dan Gasmaatschappijuja dan roepanja
memeriks
oentoek
dan Indonesia. Setelah ,, Pemandangan”
soenggoeh2, jang meringankan disini akan timboel soeatoe persetoe|. moenfjoel dengan oeraiannja beroepa ngan
bagi jang bersangkoetan,
djoean antara mereka ini.
| 'serje-artikelen tempo hari tentang ada
—
0 —

|...

Sekolah POTONG PAKAIAN Batavia

dari Aniem.

Aniem adalah soeatoe badan
memberi stroom pada beberapa
boehan pelaboeban dan Direksi

Hansen.

masih

dan

Sendjata oentoek Berdiri sendii MERE

komite

perajaan

di

di Syria

selagi ia ada

dan beliau telah sampai

goeatoe

no £P wan

Permoelaan
Dari

Pocasa

s.k. pemerintah Saoedi membse
bahwa

permoelaan

seloeroeh Hidjaz dan

Lapangan terbang di Terim dan
Siwoen.
Inggeris jg telah tarohkan tangan

itoe,

ke Irak de-

ngan selamat tidak koerang
apa, Alhamdoelillah !

ritakan,

aa

dinegeri

pada

hari Djoem'at,

poeasa

Nidjid

di

djatoeh

karena pada

lam Chamis tidak kelihatan boelan

ma.

sa

ma sekali, dari itoe boelan Sja'ban di
itoe.
tjoekoepkan 30 hari. Dan ,, Pemanda| Marcella) jang selaloe pegang rol da-| Medan
" Malam tadi telah
ngan“ tgi. 7 Dec. 37
menerangkan,
lam Volksraad atas nama pemerentah, poela resepsi dan perajaan makan di
pai boelan Nov. '37 ada f 2.212,000. nja di Hadhramaut dibawah kekoea bahwa menoeroet soerat jg datang da
semendjak Wali Negeri sekarang ini, »Hotel de Boer“ oentoek segenap pe
te
s,
Hasil SJS didalam boelan Nov '36 saan wakilnja jalah mr, Gerami
ri Hidjaz menjatakan, bahwa Lebaran
toean Mr. H,C. Hartevelt jang
maka
kruiser (kapal) , Em ada f 126,000 dan didalam bl. Nov. lah moelai mendirikan dengan selekas di Hidjaz pada hari Saptoe, jg mana
dari
noempang2
n
madjoe kedepan. Djadi permohona
den“ terseboet. Jang berhadhir di pe '37 ada f 127.000.Didalam bl. Januari lekasnja lapangan terbang di Terim tentoe dengan roe'jat menoeroet kebi
tosan kemaren, soepaja hoof dparmakan ini ialah koerang lebih sampai boelan Nov. '36 hasil tsb ada dan Siwoen, jg dikerdjai oleh 100 asaan disana, Djadi, mereka poeasa 29
'ket dikembalikan pada tempat dan rajaan
ada 700 orang dan berhoeboeng de £ 1089.000 didalam bl Januari sampai koeli. Diharap sedikit hari lagi akan bari.
1
' kedoedoekannja jang sebetoelnja, ada ngan hal jang demikian itoe maka ho boelan Nov. '37 ada f 1.208,000,
selesai.
disedang
memang
epat sekali dan

tel terseboet dipergoenakan
oentoek perajaan itoe.

akan. Poen tepat djoega koepasan

t

jang bertalian dengan

seboetan

jpn

Politie-Staat. Djoega hal ini telah me

sepesial

3

Pendjagaan bentoek memperlindoe
ngi diri dari serangan oedara
“Dari Semarang diberitakan bahwa

— narik perhatian Wali Negeri
x

| Sekian tegoran jang beroepa sam

Keriboetan Palestina berkoerang

“boetan atas oeraian kita kemaren, jang B. dan W. telah mengoesoeikan soepaah

' datang

ja menggoenakan

dari seorang jang mempoenjai

Tn kedoedoskan tinggi dalam perpoetaran

roda
mesin
pemerentahan
negeri
disini!
|
Atas perhatian dan samboetan de
lain

Apa

dari

oemoem,

F.
E
5

Didalam

jang kita perboeat tidak

pada

sedjoeml

“Bestuurshervorming

mikian itoe, kita menghatoerkan terima

“kasih.

oeang

f 2500 oeutoek pendjagaan memperlindoengi diri dari serangan oedara.

tahoen

persidangan
baroe.

Hendak

dihoekoem
hidoep

seoemoer

Oesahanja ' ——
Ibn Sa'oed ?

Seorang 'Arab jg beroesia 70 tahoen
Iserta anaknja oleh Pengadilan spesial
di Nazarath telah didjatoehi hoekoeman

'Iseoemoer hidoep karena dipersalahkan

menjebabkan bangsa “Arab tidak
diberitakan di berani membawa sendjata, kata Reuter. ria
Sebagaimana
Hoekoeman atas orang jg toea itoe lagi bisa mempoenjai tjoekoep sendjata,
ada baikrja djoega, dalam Dewan Ra'jat didalam persida- | kemoedian dirobah mendjadi hoekoe- dan djoega mengalirnja kaoem vrj-goena

kepentingan|

telah

. Tjoema sadja
'Ingan tahoenan baroe akan dibitjarakan
djika kita disini kemoekakan :
man | th, boleh djadi menilik kepada
Kita soedah merasa kenjang dengan tentang Stadsgemeente-ordonnansi oen
oesianja:
sanggoepan ini dan itoe. Jang kita toek Tanah2 Beberangan, dan djoega
-toenggoe2 dengan tidak sabar lagi ialah "pendirian ordonnansi oentoek beberapa
Perlawanan soedah terbasmi
erboektian dari semoea sanggoepan 'stadsgemeente stadsgemeente dan di
antaranja
stadsgemeente
stadsgemeente
|
|
:
jang baik-baik itoe,
Menoeroet berita? jang diterima di
ini ialah Padang, Fort de Kock dan Cairo nampak
berkoeranglah gerak
Kita ketahoei, bahwa djoega Wali Bandjarmasin.
perlawanan
bangsa
Arab di Palestina
Negeri boekan
almachtig, terkoeasa
'Isehingga tidak oesah disangsikan lagi
sendiri, disekitarnja masih ada kekoea“Hot Islam Tinggi
bahwa perboeatan perboeatan kedja:
tan dan kekoeasaan, jang sedikit banjak
'maoe sadja merintangi maksoed dan
Seperti diketahoei, pada. tg I Ja hatan jang sebentar sebentar terdjadi
fjara bekerdja ,angin baroe" itoe. Dari huari 1938 Hof terseboet akan didiri dibeberapa tempat hanjalah perboeat
| itoe soepaja ,angin baroe" itoe dapat Ikan dengan 5 orang personeel. Ja'ni an gerombolan2 ketjil ketjil sadja jg.
bekerdja dengan baik dan tjepat, maka 1 boeat president, 2 sebagai anggauta, satoe sama lainnja tidak ada perhoe
kita dari pihak Indonesia haroes ber- dan 2 boest mengganti, anggauta ia boengan sama sekali,
Dan dengan berangsoer akan terbas
diri dibelakang Wali Negeri itoe dalam di Doeloe soedah dikabarkan, bahwa|
mentjepatkan proces jang sehat ini. R,H, Moehammad Isa, Hoofdpenghoe mi poela penjerangan-penjerangan itoe
Hidoep ,argin baroe!“
loe di Serang akan didjadikan president berkah tindakan jang keras-daripada
akan tetapi sampai waktoe ini kita pasoekan-pasoekan Inggeris jang ditak
beloem bisa memastikan perebabaran sir terdiri dari 15000 orang, Lagi poe
-

Karena

pm

M,

TN

“lini,

la pendjagaan jang koeat diwatas Sy-

dakan

konggeres

politik

di Mekkah

(? Red). Didalam ini, orang mendoega
bahwa

baginda

Ibn Saoed

menerima

beberapa perdjandjian dari pemerintah

Inggeris, jang menjebabkan baginda
itoe mengambil kepoetoesan tidak akan
menjokong
gerakan anti-Inggeris di
Palestioa (?),

Irak merasa sympathie ?
rang,
Dilain pihak, njata bahwa Pemerin
willigers mendjadi sangat berkoe
kata Transocean,
tah Irak menoendjoekkan rasa Sympa
Selain dari pada itoe, pihak Arab thie terhadap geraknja Arab itoe, dan
nampak merasa kehilangan pemimpin, menoeroet berita berita jg sampai di
soeatoe factor jg sangat dipentingkan Cairo dari Bagdad, Menteri Loear Ne
oleh Inggeris dalam membasmi perla geri dari Irak memberi tahoekan ke
wanan,

barkan

kini

ja'ni

dengan

djalan memboe-

Komite Arab Tinpgi, jg hingga

beloem

bisa

diganti oleh lain2

organisasi.

pada

Gezant Inggeris,

betapa

koeatir

segenap bangsa Arab tentang

politik

stangan
koeat“ dari pihak Inggeris
itoe.
Diberitakan, bahwa Pemerintah Irak
sedang mempertimbangkan niat, hen

Kontak, jg dilakoekan antara bangsa
Arab di Palestina dengan pemimpin2
nja jg datang dari loearan, terlaloe dak mengirim nota opisil.
banjak tergantoeng kepada hal hal jg
Dengan penoeh perhatian diterima
kebetoelan.
lah kabar di Cairo tentang seroean KoSebab Ibn Sa'oed?
Rintangan jg terhebat bagi gerakan

Arab itoe, ialah sikaprja Radja Ibn
Sa'oed, jang sifat bermoesoehnja nam
pak terang didalam pelarangan menga

mite Pertahanan

Palestina

di Bagdad

kepada kaoem Arab di Palestina, soe
paja djanganlah

kiranja meroesak

ding leiding minjak, karena
roesak, nistjaja meroegikan

kepada Pemerintah Irak.

“

k
K

lei-

djika di

financieel

»

M lig
||

pantas bagi amtenar amtenar jg ada

: 2

:

p

'Sewenang-wenang

tempat tempat jg setengah mahal,| schandaal di particuliere|
mana perloe, Tteian harga barang
Landerijen Tjibaroesa
ibi peil pertengahan akan diberi
Akibatnja: mena
Iplaatstoelage.

—

nam

benih

ke

ada tgl 31 December 1937 toean

m selesai, djnem
Commies pada College | roesa hingga kini
lakoekan
ditoentoet
jang
orang
lahnja
etakkan djabatannja dengan

tel
hormat

kedjahatan

oleh karena ia terganggoe oleh
—

,Persatoean Minangkabau".
Pada bari Minggoe

tanggal

masih

akan bikin perh
kim. Kedjadian

9 —

| Toenggilis onderdistrict Tjileungsi nawa Sani-in, »
Sani-in mempoenjai sawah jg dapat
membeli
dari
Kainan Le
berharga
|f 220,— sawah mana digarap oleh te
tangganja nama Ijat. Oleh Ijat telah

dibajarkaa padjak tjoekainja 12 sangga
djahatan
lebih. Tiba tiba Savi-in jg ditagik tjoe
Riwajat kedjahstan
didaerah Tjiba- kainja, Sebagai diatas, Sani-in poen te

Algemeene Rekenkamer

cell

dan

bavjak

poela

jang

gaskan babwa tjoekainja telah dibajar
uleh Ijat, tapi Sani-in diantjam dengan
soerat dari Tjamat tanah akan dilelang

an dimoeka Ha lesok hari tg 11 Dec.

diakoei

atau ti-

(dak diakoei terbitnja kedjabatan jaug

'berlakoe ditanah tanah particulier isti

12 De-| mewa didaerah Tjibiroesa

dan

Tji-

Tentang

demikian

moeann

Hari Raja 'Idilfitri bertempat perbosatan sewenang wenang pegawai

Senen

6

Selasa.

|7

Rebo

18

moesim

menjebar

bibit, tiap

menoeroet keperloean sawahnja. Maski

"

"

Svesah pajahnja pihak bestuurs, po

R5 On agan

kindertoelage, j
— pCt beroebah mend

- dalam penghasilan
ol:

litie dan Marsose dan biaja pemerintah
“Bulapan tidak opisil.
'oentoek mengamankan daerah peram
Pemeriksaan
didepan 'pokan dan pemboenoehan itoe kini da
Landrecht.
Sat
Sk pat didjelaskan tidak diperbatika» apa
Kemarin pagi t. L dan S, dagavg2 poela dinjatakan terima kasih oleh pi
i 25|auto telah diadjoekan kepada Land
bak landbeeren, Malah kivi dapat di
Irecbter.
beritakan poela daerah Tjibaroesa jg
Mereka telah mendapat snelheids agak soenji daripada kedjabatan, kini
er record baroe boeat djarak djalan Ban moelai poela ada bajangan benih ke
tab doeng— Batavia, akan tetapi boeat me djahatan jg beloem padam itoe disiram
“

Ireboet

ini' mereka

tidak

mempoenjai

: vergunning dari jang berwadjib.

- Oleh kareva toean L. tidak datang

poela agar
'soeboer,

benih 1toe toemboeh

dan

Bajangan soeboernja benih kedjaha
maka perkara tidak bisa di teroeskan tan itoe sebagai dibawah ini kita bepemeriksaannja.
'rikoetkan :
ana Ora

dak diperhitoengkan

'gangsbezoldiging.
| Peroebaban overgany zontaal
sebahagi
:
5 (rata)
£

djadi baik kembali, sedang disamping)

Lampiran.

Penagihan padjak kompenian

di waktoe malam
itoe didsja oepajakan he:
kota, , Pemandapembatja2
' Bagi
djar kelambatan aan djalannja promosi di ngan“ jang terbit ini bari berlampiran|
Berhoeboeng dengan waktoe setelah
Kana,
Gjaman
djaman
krisis
jang 5 Ia 4 programma dari Comite Perajaan Hari |panen sebagai biasa pegawai tanah me
068,
&
T
#
5
£
Lebaran, jang perlue mendapat per nagih pembajaran padjak kompenian,

Djoega

“ada

dimadjoekan atoeran

tambahan jang menjenangkan, seperti |
misalnja memberi pergantian ongkos
— berobat kepada doktor.

hatian

:

waktoe jang achir ini masing masing

pendoeduek merasa soedah diramp:s
kemerdekaannja oleh pegawai tanah
Tabligh Akbar ,,Persis“ di
Sebab tjaranja menagih kepada pen
Gang Kenari
Bestuur - Persatosan Islam tjb. Mr. doedoek seolah olah melakoekan perko

—. Boeatbestuurboemipoetera
Segenap

ramai,

bestuur

boemipoetera di Cornelis mengabarkan, bahwa:
Pada hari Minggoe ddo 12 Decem|
eka akan mendapat perbaikan sa-

kat dari atoeran regional ini, dan

is jang mempoeaskan, seperti djoe ber 1937, akan diadakan Tabligh
ga golongan goeroe2 boemipoetera. Akbar, bertempat digedong Permoe

Keadaan scbaal diperbaiki, sehingga fakatan Indonesia, Gg Kenari Bat, C.
,
| eindeslaris, jg pada oemoemnja tidak 'Moelai djam 8 pagi.

—.

| dinaikkan, bisa lebih dahoeloe ditjapai.
0... Terhadap kepada topfunetie topfuvetie bisalah diterangkan

disini, bahwa

Agenda:

aa

1

Pembatjaan

V

Manoesia

@oeran

dan

'oekoeran eindsalaris boleh dikata tetap 1 Taricb Islam,
NI Perdjandjian Allah,
sama sadja, bagi kaoem academici IV Islam dan wetevscbap,
. be
ata
@indsalarisnja ditetapkan
—

artinja,

:

dan Agama.

Pada onderwijs Eropab, boleh dibi
Pengoeroes, mengbarap
koendjoelang masih tetap dipertahankan. atoe ngan dari segenap kaoem Moeslimin.
Kaoem iboe, disediakan tempat ter
ran eindsalaris jg berlakoe sekarang.

Nasibcommies danklerk.| pisah.
Dalam menentoekan standpl:atstoe |

:

|

ge, akan disandarkan kepada pendi|

Toean Soeparno
jg suedah tetap. Toelage ini baroe Telah diizinkan oentoek mendjalan
iberikan djika locale duurte- kan praktijknja
sebagai geneesheel
ex 3 pCt, lebih tinggi dari duurte dan verloskundige di Indonesia toe
gewiddeld, sedang berhoe an Soeparno,

boeng perkara standplaatstoelage itoe|

| didalam salarissystem jg baharoe iaj

mendapat tempat jg lebih baik dari

loerah

atau

mandor

tanahnja

nama jang mempoenjai
itoe, dan

bibit jaag

Saptoe

|i1/,,Pemandangan'!

atau tidak dipakai

ditjatat

boek9e sawah

tidak

dipindjam

oleh jang poenja

sawah,

padinja

digoenakan

mandor

atau si loerah

oleh

si

sendiri.

katak

Dioem't/1O..., Bajan

Boedi Arti Pondok Rotan ja dau atoerau2 jang memberi keloe jang mempoenjai
sawah itoe tidak|
BAIK.
83 Sawah
Besar, dan akan| asan dalam ordonantie particulier lan boetoeh dan tidak memakai (memin KESEMPATAN
A
ooelai pada djam 8 vagi.
deryen,
Ter
djam)
bibit dari toean tanah, oleh
Pertemsean Lebaran

sekolah

1

»

0

Kemis
gaskan sebab sebabnja.
Di itoe tanah Tjibaroesa tiap ti ap||
tahoen

TJATETAN |

Minggoel5|

ini patoet dite

cember 1937 jad, ini , Persatoean Mi- manggis, boekau lain disebabkan
tiap bapa tani jang mempoenjai sawab
akan mengadakan perte beratan masing2 pendoedoeknja atas mendapat pindjim padi oentoek bibit

nangkabau“

ke

DECEMBER 1937 |

di Gang

Kenari"

mg) mx

Dilain

tang

bagian

Pertemoean

disadjikan

berita ten

Lebaran jang akan

diadakan besok malam, hari Saptoe
djatoh
malam Minggoe tg. 1/12 boe

lan ini di gedong Permoetakatan In
donesia di Gavg Kenari, dimoelai
tjoekai dari jang poenja sawah itoe dj:m 7.30!
»
oleh si pegawai tanah di storkan oen
Disini ada baiknja-djoega disadjikan
Demikianlah waktoe setelah panen,

toek

pambajaran

peroetangan

tjoekai

jang dipakai oleh si pegawai tanah sen
Giri, dengan hal demikiau jang tidak

sedikit

samboetan

dan

seroean|

beroetang dan telah membajar tjoekai
tadi, dianggap belosm membajar tjoe

rena pertemoean “demikian itoe adalah

Kita poedjikan initiatief boeat meng
adakan

Pertemoean

satoe-satoenja

Lebaran

kesempatan

itoe, ka-

jg sebaik-

kainja, Sehandaal jang demikian roep3 baiknja oentoek mengadakan perhoe
jang mengorbankan
bapa bapa tani boengan baroe antara satoe sima jang
terseboet,
lain dan mengekalkan perhoeboengan
Keboeasan pegawai tanah, satoe
bapa tani diikat, dianiaja dan
disiram air panaS
Pada seminggoe berselang (hari Re-

bo), wakil Tjamat, Opziener Tanah,
mandor tanah telah koendjoengi kam
poeng Pasir Koepang diroemabnja ba

jg soedah ada, disampingnja kesempa
tan oentoek maaf memaafkan.
Agama
kita Islam soenggoeh kaja .
peratoeran jang baik baik, poen jang
bertalian dengan kedoeniaan, asal kita
2

paadai

memakainja.

Pertemoean-Le-

baran misalnja dapat kita pakai seba
pa Pitang. Ini bapa ada mempoenjai gai soember-kekoeatan dan soembergoena memelihara dan mem
seorang anak lelaki oleh pegawai ta oesaha
nah tsb ditagih padjak kompeviannja pertegoehkan semangat persatoean an
saan, karena penagihan itoe dilakoe Jang ditagih ini tidak berasa memp e tara golongan ini dan itoe jang dida
kan tengah malam.
njai hoetang sebab telah ia loenaskan. pati pada kaoem Islam Indonesia di
Kalau dalam toelisan ini kita berani
Si pegawai tetap meminta, sebab sini.
mengatakan
“dengan perkataan per itoe sibapa tadi toeroat menjaoet sebab
Asal dikerdjakan dengan keichlasan
kosaan, perkataan
mana beloem se ia poen tahoe waktoe anaknja mem jarg sedjernib-djernihnja, jang bengbanding dengan tjara perboeatan jang bajar padj»k terseboet. Ini bapa jang kok lantas mendjadi loeroes, jang gelap
meliwati batas atas sikap pegawai ta apes, telah di tangkap oleh itoe pega mendjadi terang, perfjekijukan beronah terseboet. Karena tentang peroe- wai tanah, di ikat di satos tiang dasi bah mendjadi perdamaian.
Dari itoe
'tangan padjak penghasilan jang ber di poekoeli. Baloem poeas tjara demi dengan penoeh kejakiran disini kita
'hoeboeng dengan padjak negeri, be kian, di ambilnja air panas dan di seroekan : datanglah beramai ramai di
'loem terhitoevg satoe perboeatan senga goejoer orang tosa itoe.
Gang Kenari besok malam Minggoe
dja merampok dan mentjoeri, apa poe
Sjoekoer kedjadian ini sampai di tgi 11/12 boelan ini, paling achir djam
la kompenian itoe tjema mengenai telinganja pihak marsose jg lantas se 7.10, soepaja Pertemoean - Lebaran
keboetoehan toean-tosan tanah.
lidiki ini perkara, dan itoe Tjamat te jang soetji itoe dapat dimoelai op tijl,
Sedang pihak kepolisan dan be- lah di tangkap. Entah itoe Opziener pada waktoenja jang soedah ditetapkan
stuurs jg mempoenjai hak penoeh oen apa beloem ditangkap?
jaitoe djam 7.30.
toek menangkap
peudjahat, terbatas
—.— () mm
Jang akan
angkat bitjara antara
waktoenja tidak diwaktoe malam, ke
lain-lain njonja dr, Latip, nona Siti
Pertemoean Lebaran Oemoem.
tjoeali jg terpenting.
Noerdjana
dan
tt. NazaroeMaka kalau sampai kedjadian per
Di Gedong Permoefakatan
Indone din Latif dan Atik Soeardi,
boeatan pegawai toean tanah jg demi sia di gang Kenari pada hari Saptoe sedang
pimpinan ada pada t, R. M,
kian roepa, apakah tidak sepatoetnja malam Minggoe tg 11—12 December Darjono.
diseboet mereka berbosat perkosaan 1937, dimoelai djam 7.30 malam pre
Kita poedjikan, moga-moga perte
terhadap kehormatan dan kesehatan cies, akan dilangsoengkan Pertemoean
Lebaran
besok malam itoe
ra'jat ?
Lebaran, dioesahakan oleh Cumite Pe moecan
mendapat
perhatian
sepenoehnja dan
rajaan Hari Lebaran terdiri dari:
Padabal semata-mata mereka mergin
boeah
jang sebaikIstri Iudonesia, Pasoendan Istri, Istri mendjatoehkan

djak-ngindjak hoekoem negeri dan per Sedar, Parindra, Pasoendan, Boedi baikuja.
boeatannja merendahkan deradjat ke Darma, Perkoempoelan Academici In
Kemaren malam, dibawah pimpioan
lisian,
sangat soepaja keloeasaan batas salaris toean Ir. EA, Voorneman
donesia, UJI, Benih Persaudaraan Tdj
telah|P? Dalam
pada itoe menoeroet penga

systeem jg sekarang, maka dipoedjikan

bosat

Gemeenterasd Betawi

pemberian toeslag dari 500 di dilangsoengkan rapat pertama dari ge
koean pendoedoek jang diperlakoekan
meenteraad boeat membitjarakan be-

bikin 800 roepiah.

— Jang sangat njata ialah kemoendoe
ran bagi ,lagere middelbaren“ (Commies dan klerk).
Didalam verslag dalam perkara ini

begitoe roepa, sebagian

besar menjata

Priok, Gerindo, Kaoem Betawi,
goeroean Rajat, KBI,
Gedung

PerPerte

This is my affair.

moean Indonesia, Muziekvereeniging
Ini malam di gedoeng Bioscoop Cikan tidak mempsenjai peroetangan, »LIEF SOUVENIER“, Soerya Wiradan kata mereka padjak jg diwadjih (wav, Taman Siswa, Persatosan Penge nema Palice masih dipertoendjoekkan
rakan so'al oesoel bagi mengadakan kan padanja telah dibajarkan pada
poela film ,Towis is my affair“ dan
komisi penaksir 5 tahoen atas peroe pegawai tanah mandor atau sebawah- djar Kemadjoean dan VIJ.
jang memegang rol didalam film ini
| memboektikan, bahwa perloeasan jang sahaan tanah, bertanja, apakah harga
ialah bintang film jang terkenal, ja'ni
Agenda:
'koeat atas alat onderwijs disini jang tanah menoeroet boekoe tjotjok .de -annja,
Robert Taylor dengan Burabara Stan
mempoenjai deradjat lagere onderwijs ngav keadaan jg sebenarnja.
Indonesia Raja oleh Muziekverg, wyck.
|. dan diploma
Mulo terkena depresiasi . 'foean Jahn winta soepaja dida Kenjataan sebagian pegawai tanah »Lief Souvenier".
—O —
| besar. Berhoeboeng dengan ini, maka 'lam komisi itoe didoedvekkan djoega|
—.
berboeat schandaal
Pemboekaan oleh Ketoea Comite
— bezoldiging boeat kaoem ,,lagere mid 'ahli bouwkuade, djangan hanja ahli| Scehandaal kata kita, dengan keteBatjaan al @ber'an oleh Siti NoerMiss Nadra
| delb:ren“ akan diperbaiki dan dirobah ekonomi.
djanuah (VORO.)
rangan sebagai berikoet :
— sehingga deradjatnja sama kepada de
Moelai ini malam digedoeng BiosCanotbah Actinja Lebaran
voorzitter, tidak berbala| Seorang pendoedoek kampoeng TjiDjawab
| radjat (peil) jang sekarang berlakoe
coop Alhawbra
dipertoendjoekkan
menoe
harga
Chotbah
,Soemangat
Iboe“
oleh
Nj.
taksiran
in
bogo
nama
H.
Ali
memnoenjai
se
ngan membik
boeat tenaga-tenaga rendahan,
Sucatoe
f:Im,
dan
jang
memegang rol
keadaan sebenarnja, dan oesoel bidang tanah jang di goevakan sawab, Dr. A. Latip
—. Oleh karena itoe, peratoeran baha 'roet
ialah
Miss
Nadra
jang
mendapat per
perkara didoeduekkan ahli dalam ko sawah mana telah di djoeal pada teroe, bagi tenaga ini berarti soeatoe ke
hatian
besar
dari
orang
banjak.
Pauze:
tanggauja nama Ni. Tjoema sadja pen
inisi poen diterima baik.
moendoeran.
:
:
Kemoedian perkara begrooting 15
Pemamdangan atas tahoen jitl,
Baik bezsidigingscommissie maoe anggota memboeat alg. beechowing. djoeulau itoe beloem di sjahkan dalam
pengoveran boekoe toean tanah, tapi
Indonesia Raja,
Ketjelakahan ngeri
poen Georganiseerd Overlegcommissie
Setelah selesai termija pertama, si diketahoei dan di saksikan oleh man
Didalam pauze ada kesempatan oen
beranggapan, benar bahwa, oleh ka dang ditoetoep.
sa
dor tanab.
Di djalanan Salemba kemaren telah
toek berdjabatan tangan dan bersilarena sekarang dipasar
perboeroehan
Telah
sekian
lama
sawah
itoe
di
Oak
em
terdjadi
ketjilakaan ngerih, Satoe aus
toerachmi.
. lebih banjak tawaran dari orang2 jang
garap
oleh
Ni
jang
membeli
dan
sega
tinnette jg “datang dari sebelah kota
BUFFET
disediakannja
dengan
har
berdiploma lebih tinggi daripada doe
| Ketjelakaan hebat
“Ila pembajaran tanah dan tjoekainja ga sederhana sekali,
hendak
ke Meester Cvrnelis
dengan
loe, Pemerintah sekarang dan kelak
9 mia
dinaiki ampat penoempang, antaranja
Di GangSentiong poen telah Inenas di bajar oleh Ni.
mewpergoenakan kesempatan ini bagi
Tiba tiba H. Ali jarg ditagih oleh
seorang perempoean bangsa kita. Tiba
| menjareng dan menaikkan peil amte|
Tadi pagi seorang jang bernama pegawai tanah pembajaran tjoekainja
didepan Geneeskundige Hoogesehool,
Badminton
Bond
Batavia,
.- mar2nja, soepaja bisa mendapat effe| Kromo memasang tambang kerekan berdjoemlah 15 sangga.
sedaug kendaraan itoe dilarikan de—. ciency jang lebih tinggi dalam pedja boeroeng dipobon mangga didepan
Pada hari Selasa tanggal 14 Decem ngan kentjang, satoe rodanja telah ter
Oleh H. Ali telah ditegaskan bahwa
roemahnja hadji Ali. Ketika ia maoe segalanja itoe boekan tanggoengannja ber jad, ini akan diadakan pertandi lepas.
niseerd Overleg ber toeroen dan oleh karena ia mengin- |dan oleh Ni tadi poen diakoei dan dite agan badminton boeat anak-anak se
Itoe kendaraan
telah terbalik, ma
6
Sangat perloe mem djak batang jang ketjil, laloe batang
kolah dan dimoelai pada djam 5 sore. sing-inasing penoempang dan soepir
|gaskan
poela
telah
dibajar.
an,
ug jang soedah dalam | ini patah dan Kromo djatoeh dari po
Achirnja roemah H, Ali dibeslag dan
nja terpental, Kasihan itoe perempoe.
bibh aman lagi, lebih dari apa| hon terseboet hingga patah kakinja dilelang,
boekan sawahnja, tapi roemah 1. B.E. 8, — Tutorial-Acidemy (baan an deugan pangsan dan loeka besar
jang dikehendaki oleh Bezoldiginga- dan kepalanja roepanja petjah. Dalam
nja. Apa boleh boeat oleh H Ali diba
Huuebiao, Prinsenlaan 18) dikepalanja. Soekoer itoe kedjadiau ta
Iseketika itoe djoega ia diangkat ke jar besiagan itoe berdjoemlah f 16—.
djaoeh dari CBZ. segera diaugkoet ke
.. Nerslag itoe menjatakan, bahwa roemah sakit. Kromo itoe beroemoer
itoe roemah sukit, lain lain penoemH., Ali terseboet laloe mengadoekan 2. K.W.8, — Pah Hua
(baan
Hua
pengbargaan kembeli kepada lager koerang lebih 50 tahoen.
hal ichwal itoe kepada Wedana, dan
chiao, Prinsevlaan 18) pangnja hanja bendjoet dan besot.
middelbaar personeel pada hakikatnja|
Pan Mba
ditoendjoekkan kwitantie pembajaran
berarti, bahwa tenaga jang koerang |
tjoekai tadi dan ditoendjoekkan sehelai
Pada hari Djoem'at tanggal 17 De
geschikt tidak bisa loeloes sampai eind. Mas Dwidjotanojo.
Dipindahkan ke Semarang)
soerat jang ditanda tangani oleh man cember jad, ini dimoelai pada djam 7
punt jang daboeloe, tetapi bagi tena
Moelai pada tanggal 1 Januari 1938 dor tanah tadi bahasa H Ali ta' mem malam diadakan pvela badwinton an
|. ga gerchikt lebih baiklah harapan ha
Toean G. van Bemmel telak dipin
tara
|. rapan (vooruitz'chten) didalam atoeran diperbantoekan dengan Regentschap poenjai setang,
dahkan dari Pontianak ke Semarang,
Lumongan (residentie Bodjouegoro) jg
Dan perkara ini oleh Wedana Tjibaroe ini,
&
?
Beliau mendjidi beheerder dari Dienst
mana
beliau
itoe
sekarang
masih
tij
baroe3a
sedang dioeroes,
tapi
sikap
0... Bezoldigingscommissie keloear dari
der
Opium en Zoutrogie.
Winnaar 1 — Winnaar 2 (baan Hua
wa 0 assan
|... pertimbangan bahwa gadji gadji baroe delijk pada Gouvernements C BZ di pegawai tanah terves berlakoe demi
chiao,
Prinsenlaan
18)
toean Mas Dwidjotanojo. kiaa roepa, satoe avtaranja kedjadian
haroes -berdiri atas , peil pertengahan”, Semarang,
U
Oo—
pada seorang pendoedoek dari kmp.
seharoeenja memberikan gadji gadji!

|

grooting rantjangan boeatth, 1938.
— Toesan Helders, dalam membitja

j

#

pan kebesaran dengau dihadhiri oleh
radja Faroeg dan pembesar.pemerin
tah dan
baginda Faroeg sendiri jg

boeka penoetoep patoeng itoe.
Lebih banjak dari tahoen jl.
Dikabarkan, bahwa djema'ah hadji
di Mesir jg akau berhadji tahoen ini
ada lebih banjak djoemlahnja darith
ig soedah, dan waktoe berangkat me
reka akan dimadjoekan lebih tjepat

wa hak berperang diperkenankan
djoega kepada parsij partij jang ber

dari th. jl, jaitoe, jg pertama

perang di Spaujol itoe,

. Pihak Tionghoa teroes2an menghan

|tiser2kan gedoeng-gedoeng sebab koe
Jatir pibak moesoeh ber

pada

25 Sjawal ini.

Pewerintaban general Franco mem

tg

7

Djvemlah djema'ai hadji.
Djema'ah hadji jang telah datang

pertegoehkan poela bahwa pemindjam |
bak hak berperaug kepada 3000 oraug

liadoeng disi Vifjwilligers akan ditjaboet kembali al
toe, Ketika bari psen soeroet, segenap
gi dan hal ini akan ditentoekan
lagi ke Mekkah dengan djalan lavet, soe
kota terselimoet oleh asap dan api. didalam pertemoean definitiefjad teu dah berdjoemlab baujaknja 16 riboe
| Sebagai perkseatan, semoea pendi tang melakoekan controle terhadap ke orang, jaltoe jang tertjatat pada tgl
rian pertahanan dan semoea djilan2 pada segenap vrijwilligers dan bebe- 8 Ramadban 1356, 12 November '37.

simpaugan

karoeng

ditoetoep dengan karoeng

pendinding,

|wab,

pasir dan batoe.
itoe dipasang
mitrailleurs.

Dibelakang

Reute

Barisa

h dapat mendobrak salah satoe
:

:

orang

:

Berhenti

Joem sah, me

kas
Djepang soedah masoek
Wu-hu, hal mana ber
Tionghoa terpoetoes 'djalan oentoek moendoer, ketjoeali

diterima disivi, bingga kiui beloem
ada seorang Djepang poen jg masoek

Navking dan dima'luemkan bahwa per
kelahian

dalam soerat soerat tantangan jang

diperbentikan

melakoekan

Shantung

matum jang dialamatkan kepada komendan garnizoen Nan

Cbi, ada dioesoelkan soepaja mengirim seorang wakil
tempat jang tertentoe oentoek membitjarakan penjera
Ijalan aman, dengan wakilnja Matsui.
kepada Nauking berlakoe teroes
& 'Djepang
ed
king akan mengalami boedjan serangan jang sa
yak Tionghoa tidak maoe menjerahkan diri.

Timoer dirampas

kembali

mempertabaukan

diri dengau

se

vi, 9 Dec. (Reuter) Kota Shangbai djam 5,45 sore terkedjoet
@ meriam dari kapal ,Idzumo“ dau laiulain kapal perang Dje

ua kali dari pihak Tionghoa sedjak boelan October.

Da

Kalau

3

u0.

dau

'(pemerentah
Nauking
menjerahkan
diri dengan diikat perdjandjian.
Serangan di Nanchang mendapat

5

' Inan Tionghoa, salah satoe barisan Dje kan, katanja poela,
pang jg hendak menjerang Nanking,
merampas

Liu-shou-shan

atau

oleh pesawat

Kunghsin dibom

:| KM sebelah selatan Nankiog, tempat
kebanjakan amtenar-amtenar melepas

upuen tidak akan dilakoe kan lelah tiaptiap pekan.
kesihan lagi kepada semoea |

badjoe barve dan mertjon bueat mera
jakan Lebaran.
Olek tangis ini, Pak Sipin mendja
di begitoe

Burgemeester

boeait Hidhramuut.

—

Spanjol
di Spanjol

telah diberikan kekoeasaan
tjoekoep
osutoek
“mengoeroes
mana
jang.

perloe diperbaikinja.

bahwa segala per dekat Kiangyin.
terdjidi
Serangan dari
kit, dan lembah lembah di akan dilakoekan
kivi hanja

Chewmis

dengau

roe'jat, dan

de

toek memeriksa

:

dengan

soevggoeh2

soengai boleh djadi tentang kewadjibannja terbadap kepa
ini.
sesoedahnja kapal2 da kaocem merah pada dewasa

Diangkat

“Nota terseboet
mempertegoehkan
poela,
bahwa
pewerintahan
generaal
jang kedoea dekat Cbinkiang.
|Franco
pada
permoelaannja
memper
pe
kapal
Djadi dengan itoe kapal
memoendoerkan
akan
sekali
setoedjoei
Djepang, walau| rang Djepang itoe menoetoep poelu

ta Naoking
sendiri hingga kini
serang oleh

'djalanvja moendoer pihak Tionghoa,
karena dari darat, menoeroet Ma'loeIwat Djepang,

Nanking soedah

Iroeng rapat rapat.
II

Pembesar pembesar

dikoe

Ban
Djepang minta

vrijwilligers2, maka dari sebab itoe
geueraal Franco bersiap poela oentnek
bekerdja bersama-sama dengan cow
missie

tsb

vijjwilligers

oentoek

memoendoerkan

itoe.

'Isoepaja kapal kapal psrang dan kapal: | “ Didalam nota tsb diterangkan poela
Nasional di Spa
dagang asing mendjaoehkan diri dari bahwa pemerintah
melakoe

pasoekan2 dav pendirian pendirian mi ujol tidak berkoeasa oentoek
liter. Tiongkos Djika tidak begitoe, Dje kan pertemoean tentang moendoernja

segenap vrijwilligers dan djoega bebe
organisatie jang melakoekaa con
rapa
lau sewaktoe ada sesoeatoe2 kedjadian.!

pang tidak maoe tanggoeng djaw b,ka

mie

Nanking moelai berbahaja

infanterie Tiong
ang Taochao,
nking

sebelah

'trolenja dilaoetan oleh karena hal jg
| demikian “toe. berhoeboengan sekali
dengan beberapa kedjadian2 jang di
'timboelkan oleh boekti boekti, bahwa

timoer,

eng pintoe Ching
boeran keloearga

Nanking. 9 Pec. (Reuter)

Penjerangan Djepang sekarang nam | pemerintahan geveraal Franeo ini tipik sangat berbahaja. Oedara sepan dak disahkan sebagai pihak jg berpe
djang bari penoeh dengan soeara ber rang.
Boekti2 ini ialah, bahwa noo-inter
mitrailleur, berdersenja |
dentoemnja
meriam dan bom kapal terbang. Pihak vensi commissie ini maoe meremoei
pembela menghelakan seraugan de kedoea partij di Spanjol terseboet —
demikianlah kata nota itoo — dau hal
ngan hebat dan hingga kini bisa ber
jang terseboet itoe ternjata sekali, bah
“

aibtenaar

3

mendjadi ambtenaar klas

3 toean R R. Mi Ajong di Magelang
pada dienst dari I. U,A.
—

—m

Diserahi oentoek memegang
batan kepala sekolah

Negaratoelangbawang,
loekbetoeng, residentie

afdeeling Te
Lamp. Disfric

ten.

IEUS IRIEWWIE
RIPM
THALIA MANGGA BESAR
Ini

malem

Speciaal

PANDJI
met

RIBOET,

10

Dec.

Voorstelling

SEMIRANG
ASTAMAN,
Dalem

TAN

TJENG

BOK

Hooidrol

Besok malem

»GEMENGDE
(LOEPA

11 Dec,

HUWELIJKs
DASAR)

Satoe Master Piece dari »ORPHEUS
Diadaken SPECIAAL

Minggoe

dja-

Toean Moeuammad Joesoef GoeroeBintoe bangsa Bvemipoetera
pada
Openbare Iul. School kelas 2 di Te
loekbetoeng telah diserahi oentoek
wmemeging djabatan kepala sekolah
pada Openbare Iul. Schowl kelas 2 di

Ish rajakan hari diboekanja patoeng
pimpinan mereka t Saad dengan oetja

'O

ii. —

mendjadi
klas

kan
oleh sa.k, Arab. Ketik. soedah
tetap
dan sahih
masoekaja
hilal

nking sebelah tembok Djepang melaloei perintangan soengai

en soedah bisa ditembaki oleb
eriam meriam Djepang.
“

ia

——

Diangkat

Franco
mempersetoe Ramadban pada malam Cebmis, telah
djoeioentoek memoen diboenjikan 21 tembakan c “'am jang
menjatakan permoelaan poe: — diMesir
doerkan diri
Dari Londen diberitakan oleh Trans

| Nanking sendiri beloem dibom
disini,

tergesa2

Berhoeboeng dengan terganggoe ke
sehatannja, maka dilepas dengan hor
mat dari djabatannja sebagai boscharchitect klas 2 didalam dienst dari
boschwezen toean M, Adhi Dhonomidjojo.

pauvgkat burgemeester, dan kepadanja

ngan oepa'jara kebesaran dari fihsk
pemerintah sebagaimana jang dikabar

Didalam nota Nasional diterangkan,
oekan Djepang jg ada didepan Didoega ada serangan dari soenga' bahwa perlos sekali oentoek mengeta
ali didjalan besar KuyuugsNauking.
Sementara itoe boleh dipastikan akan boei, apikah sekiravja non internesi
kekoeasaan
ada penembakan kepada Nanking dari Commissie mempoenjai
jang
pewerintah2
memaksa
akan
kapal kapal peraug, karena sekarang
mengbadbiri
comwissie
terseboet
oen
anking, 9 Dec (Reuter). Patoet Inereka soedah bisa melaloei perintang
iogga

dau

M, Adhi Dhonomidjojo

pada kaoem preman dan
Pihak Djepang mentjoba mendapat
pasoekan Tionghoa jg tidak kemadjoean lagi dalam gerakoja, terasaan memoesoebi Djepang,
tapi mereka terbentoer dengan perla
ain aikoem
in djoedjoer dan toeloes bati wanan bebat dari pihak Tioaghos, jg cean bahwa kemaren doeloe malam di Memperingati Ihsoi
jepang ingin memperlindoe moela2 adatanda hendak djatoeh kivi
Sa'ad
Zagloel
Basja
telah dioemoemkan teks2 no
“ketimoeran,“ .
memb: taLonden
niatnja — hendak
boelat
pendjawaban
dari Pemerintah ReDi Mesir telah didirikan patoeng
tantangan itoe moeat oesoel, kin soepaja perampasan
atas kots poeblik Spanjol dan Pemerintah Spatimtbsl almarhoem Sarad Zaigloel Ba
nderaal Tang Sbeng Chi Nanking mendjadi semahal2nja.
njol.
2ga
sja. Pada tg 13 Nov 37 rajat Mesir te
mberikan djawabannja kepa

in

nafsoe,

soek semoea satoe perempoean dari 7
tb satoe dari 5 th dau jg ke 3 baji
oemoer 6 bl. Diwaktoe itoe mbok Sipin tidak ada diroemah, ketika ia
datang akan diboenoeh djoega, akan
tetapi
iboenja dapat ditolongi oleh
orang jang terboeroe2 datang di itoe
tempat,
Anak perempoean tadi mait
semoea mbolh
Sipin
masih
ada di
roemah
sakit Pemalang,
dan
ada
pengharapan bahwa ia bisa hidoep.

Abd. menoelis:
Salah satoe sk. Mesir memberitakan
dari seorang correspondentnja di Aden
begini: Pemerintah Inggeris di Aden
telah mengirim t. mr. Ibrahim Chan
Alhiadi ke Hadramaut akan mendjabat

hari

Vrijwilligers

perlawanan hebat

Terbentoer

kesatiija akan ber

itoe.

Permoelaan poeasa di Mesir
Permoelaan poeasa di Mesir pada

pat pelantjongan jang termasjhoer
15

tjara

ko

jok sedikit dan pida sore
tadi, tiga
ia datang keroemahnja den mendengar
tiga anaknja menangis minta badjoe

Djepang,

.goenoeng Kepala Sapi", soeatoe tem

melakoekan perlawanan Dje |

di

|

perlawanan dari 40 pesawat Tiongboa, katanja 16 boeah pesawat perla
wanan itoe djatoeh dan 20 lagi dila
pangan terbaug hantjoer.
Keroesakan Djepang tidak diberita

dapat

Sipin, jg memboe

uceh 3 anakuja,
Telah lama otaknja Pak Sipia

Nanking djatoeh

boa habis sampai seakar-akaraja

sedjoemlah

jang 200.000.000 akan dipergoenakan boeat
.

Kebajg biasa

tenteram, dibikin riboet

ian kaget oleh Pak

persatoean

Tokio, 9 Dec, (Transocean).
. Didalam persidangan Madjelis Men
teri Djepang digedoeng Dep. Defensi,
2
ing
ada dimakloemkan bahwa serangan wi
liter Djepang tidak akan berhenti de
io, 9 Dec (Transocean). Pemerintah memoetoeskan “mengeloear Jagan djatoebnja Nauking tetapi akan
ke
ale dtfensie-leening sebesar 600.000.000 yen boeat memenoehi
diteroeskan, sehingga tentara Tiong
dan begrooting.
'ong

:

jg bervoenga '81/, pCt, adalah

(Tjumal Pemalang).

uja sepi dan

keras oen

toek meudirikan lapangau tambang
terseboet itoe dipantai pihak moesoeb,

dagang

Lebaran

Pada tg 3 sore bl ini, desa
goesan

koeat koeatnja, dan menjelesaikap per perkenankan poela djika pendirian iv
sediaan boeat perkelahian didjalanan ventoek memperlindoengi kapal kapal
dipoesat kota.
| Dikabarkan poela bahwa

djika

2 rijal.

Kedjadianjg.
sangat
ngeridi Tjomal.

lnggeris memparbatikan dengan soeng
gven kepada Haagsche Convensi dau

dan hal jang demikiau itoe dapat

dan

menarik krisnja, dau 3 auakvja ditoe

jang terhitoeng sera

sekedjap sadja.

Sebaliknja

pelaboehau

ini dilarang

memasaugnja,

INDONESIA

mem

di Repoeblik Spavjol dengan beberapa
lapangau2 tambang, maka
djawaban
couvensi

Inggeris di

Dengan adanja ini f-briek listrik seloeroeh kota Moekalla
mendjidi te
rang benderang, sesoedah gelap goelita
diwaktoe malamnja.

perliudoengi kapal2 dagang jang ada
diloear laoetao territoriaal di Spanjol,
Berhoeboeng
dengan
suggestieuja

dalam

pemerintah

tidak, oleh pemerintah didenda

telah menerima bebs

Kapal2 peraug Iuggeris akan

dari

dimoestikan

Ing

rapa insroeksi2 oentoek mengetahoei
tentang Pemerintahan Burger, bahwa
Inggeris tidak akan memberi hak ke
pada
generaal Fraucv oentoek mela
koekan blokkade di pantai Spanjol.

orang oentock menoctoep

Kai Shek tidak benar.
Orang orang Tionghoa disekitar Nan
king

ambassadeur

Listrik

Moekalla dan sebagian dari Al Marta”.
Elistrik ii dipasang disemoea straat2,
dan kepada pendoedoek jg mampoe

mobil Tionghoa merampas kembali be
|berapa banjak kota,di ShantuugTimoer

$

nja pesawat-pesawat Tionghoa,

dengan maksoed

Londen,
9 Dec (Reuter). Pada
Ambussade Tiongkok di Londen diteri
wa berita, bubhwa berhentinja Chiang

—a

0

serangan

mengoerangi tindisan Djepang.

igau segala matjim babaja peraug jang
yihak Tionghoa sebeluem petang tanggal

At

doeloe.

Dekat danau Tai pasoekan Tionghoa

atas Ninking, Djenderal

maka

geris di Hendar

doeloe

Hankuw, 9 Dec (Transocean).
Menoeroet berita berita jg tadi pagi

“orang

a dari oedara

sebagian

Tionghoa mengakoei bahwa

Louder,

lampoe

Di Moekalla telah didirikan satoe
waskapai lampve listrik jg kapitaaluja

oet.

di

i ”9 Dec (Reuter) Berita Djopang jang h

Maskapai

Blokkade kavem poetih
Djepavg merampas Chinkiang, tetapi
Reuter mewartakan
dari Londen,
benteng-benteng
masih tetap ada di bahwa sesoedahnja nota2 dari gene
tangan Tionghoa.
raal Frauco ini diterima dengan baik

Pihak

depan dari tentara Djepang, jang
PE

rapa so'al so'sl jg sekiranja perloe di
didalam pertemoean terse

berisi alat roe Sala ea

Cabaret Nummers

12 Dec,

HA IDA

5
SANA

u ena
raadovens.
Kramerijen,

Hemden

toilet

bak

dan

aa

dan

dapoer.

dan Pijama's etc. etc,

NE

Ne

Soedah terbit
Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang

gambarnja lebih sempoerna lagi harga
ngoeroeng ongkos f 0,17
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' Sogdah

Pemanda-

Adm.

pada

pesan
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ngan Batavia-C,

9
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:
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Brochure

Soetardjo

Tentang Indonesia berdiri sendiri.
Isinja penting bagi oemoem, ter

“dengen

MISS
NADRA

oetama

rakjat Indonesia.

Harga f 0.75
satoe bsekoe dengan onkost kirim

Lekas pesan!!

Nanti

kehabisan

»Pemandapada Administratie
ngan“, Batavia-Centrum.

HAMPIR-HABIS
» Krisis

dan

Economi

Kapitalisme”
OLEH

MOHAMMAD

:

@Tjatetlah dalam notes toean? dan njonja 2
Padangsch-Restaurant

tebainja

Satoe-satoenja Restaurant
soedah ferkenal di seloeroeh

kepoenjain bangsa Indonesier jang
Java. Mempoenjai recept speciaal.

V.
Iv.

Selamanja sedia roepa2 makanan dan minoeman jang modern, Rasa. . .nja menggonljangkan lidah serta menerbitkan nafsoe dan ..
bersih,

tentoe

“bikinan

Boleh

pantes.

harganja

'memoeaskan. Silahkan datang.

hormat

dengan

Menoenggoe

|

Wassalam

EIGENAAR
ema
aan

PROF:
Slamat Hari Raja Grebeg Besar!
berbelandja

| Mampirlah
Goena

pada persedia'an
bagi Njonja dan Toean.

TOKO

Besar,

DIMOEKA

GEMOEK

Special

djalan-djalan

Njonja dan Toean

Grebek

besar dan

TOKO

pada

Passar Senen No. 169, apabila
di Senen.

merajaken

BABA

TABIB

PEGADEAN

mengobatin

segala

N.M.
SENEN 119

roepa

SHER
BATAVIA-C.

penjakit dari laki-laki,

prem-

poean dan anak ketjil
Tanggoeng

BABA GEMOEK

lengkep segala barang kaperloean

kasi obat sampai baik betoel ZONDER

OPERATIE.

ntikan
Djamoe Djawajang paling kesohor diJavaboeatketja
emas

Harga dan perlajanan tjoema jang bisa diberiken oleh:

TOKO ,BABA GEMOEK"
Memoedjiken

Te

1

Keterangan

Batavia-Centrum.
Pesanlah

Lanjak,

'OEY

ditjetak

REMBOURS

TIDAK

bi

Betawi

Administratie

126

tidak

tjoema f 0,50 -|kirim.
boleh

DIKIRIM
dapat pada,

Pemandangan
Senen 107
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1
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ACTUEEL

Huwelijk, Polygamie en
Echtscheiding in den Islam
door

JOESOEF WIBISONO
Redacteur
Moslimse

HAK

BOEN

lekas,

harga

t 0,10 ongkos

de eigenaar:

:

dan

PENERBIT D. DAHLAN
Gg. Kebon Djeroek 37

hormat

dengen

kunjuktur

cyklus,
2
Depressi sekarang.
VII. Politik kunjuktur.
VIII, Penoetoep.

kata

Pendek

tjoba.

4 «

I. Indonesia dalam krisis.
1. Dari hal pengertiaza ,,krisis
lu. Tingkat tingkat zaman perekonomian,
Lv. Soesoenan — perekonomian
dan krisis.
«

Cheribon
Bandoeng.

“Pasoeketan 23
Regenisweg 12D-12E —

16 X

ISI KITAB:

.Gontjang-Lidah"dan
/

XII -|- 90 moeka

formaat

e

.
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HATTA

Reveil

Uitgave van de Studen
ten Islam Studieclub

MALAISE

TINGGAL
Kesehatan

a a lebih berharga

badan

dari

Matramanweg

39

pinggir djalan tam

—

telefoon

pada

ALI

-I- TABIB S.S. MOHAMMAD
No.

Deze brochure, voorzien van cen inleidend
woord van den - heer
H.A. SALIM, is bewerkt

wang

naar de nieuwste gegevens en moderne opvafingen, welke op dat

"hr

gebied bestaan.

De ontwikkelde Indo
nesier, wien het huwelijksleven van zijn volk
ter harte gaat zal niet
onverschillig blijven £.
a.v. de plannen der .
regeering om de mogelijkhied te scheppen van
cen inschrijving van Is-

536 Meester-Cornelis

e
Saja bisa m nsobati segala penjakit zonder potong atau operati
atau

dan bakar b:exk dalam atau diloear badan, jang masi baroe
toea, seperti:
'poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang
Medjen,
Mengi,
ean,
Prampo
sakit Bawasir, sakit Kentiing, sakit

atau
sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah ilang
soedah
jang
i
laki-lak
hati,
oeloe
sesak,
kering, Napas

tenaga

koerang sahwat,

prampoean

jang keloear kotoran boelanan

n petida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lai
disini.
tkan
diseboe
boeat
njakit terlaloe soesah
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau
dibawah djari-djari kaki.

meI | Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos
asing
orang
0,50,
f
ier
Indones
boeat
goe
seming
ngobati dalam

f 0,75 dan anak ketjilf 0,25.—

djam
Roemah Obat diboeka saban tari dari djam 8 pagi sampe
t

8 malam.

Djoega

bisa dipanggil ke roemah, priksa penjaki

zonder

ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch

DJAMOE GALIAN

penjakit dan adres tjoekoep terang,

Dara

poeti, ringkesken peranakan, betoelken

dateng kotor.
AWET
Orang perampoean jang sering makan Djamoe Galian tentoe djadi
MOEDA sebab:
2 Moeka djadi berfjahja terang. 3 Dada djadi
1 Badan djadi keras.
5 Potongan badan djadi sinyset. 6 Pinggendoet.
fida
djadi
4 Peroet

kentjeng
gang djadi langsing.
MOEDA kombali.

Begitoelah

sasiatnja

7 Dateng

Djamoe

djadi

boelan

Galian,

Djamoe

8 Pendeknja

accoord.

Galian,

DjaDI

terbikin dari akar-akar

dan menoeroet
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen
Dewa.
Tjap
recepinja jang aseli, tjoema jang pake

beloel

,

Harga terseboet belon teritoeng ongkos
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes,
Oost
8

73,

Batavin-C,

derwerping aan een MO-

nogaime huwelijksre
geling, naar het'voorbeeld van de Furopeesche
huwelijkswelten
Men geve zich ech-

ter eerstrakenschap van.
wat men ga veranderen,
Leest deze brochure
ministrafie van

»Pemandangan"

kirimnja

Firma TYAP

Molenvliet

lamietische huwelijken,
he'geen beteekent on-

Verkrijgbaar bij de Ad-

Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik f 0,50

20 gram f 2,—

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal

semboeken :

Senen 107
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No,

1019

Bai, nana

-

Batavia-C,

exemplaar f0.65

pede lama incl, porto.
Tora
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Flash Gordon jang ke 2
Pati

MY AFFAIR

mendjogal

Perabotan

a

(Eoypte)

in

Adres jang terkenal

(MEN

Film Mesir

| VICTOR MC LAGLEN

119.1

Sha bkan

Sawah

BARBARA STANWIJCK

aa
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SENEN

Se jabat IE

Pesan Ona botootnfa.

SAR

brikoetnja

MEN

Ini m

.

Ini malem
dan malem

'FONDS ' KEMATIAN
Abonnes

boelan

lamanja : paling sedikit 6
jang meninggal, asal : tidak

menoenggak dapat uitkeering , . .f 25—
Pengadoean
tentang pengiriman ko
ran, dan oeroesan advertentie setelah
liwat djam 4,30 sore pada tel, No,

2738 WI

Tarief

Kwitang

No.

14

advertentie, keterangan

pada

administratie,

Lembaran
keliling sadja, hak oentoek djoeal di
jalanan ada sekikit sekali, kalau tidak
boleh dikatakan tidak ada.
Oleh karena itoe, dalam kota Gemeente COheribon tempatnja rondven
ters perloe diperbaiki. Misalnja ditem

kedoea

DENGEN BAND DUNLOd

SEMOEA

BERADA DALAN KEAMANAN

pat2 jg agak sedikit ramai.
mana ON maa

Oleh Madoeratna

dikota dengar

menoelis :

Berhoeboeng

perginja

toean

Redacteur Pemandangan

A.G S.

penoelis

da sesoeatoe badan wa der itoe ada sangat berbeda sekali. iboenja disana, maka boeat sementara
'aman Siswa.
Perkataan Boekan berbeda karena gadjinja
atau Tjirebon Varia kami dipasrahi mem-

cepah

itoe soedah ber

jg mengenai

dirirja

pak

Naib,

hal

ali dengan
pendapatan mana tidak mendjadi soeatoe keaneS8. dalam menghadapi arti han. Akan tetapi bal TEMPAT OEN
1 jg didapat dalam tiap tiap TOEK MENGAWINKAN,
Kalau dionder kita lihat kebanjakan
oepah, asing sekali bagi mereka mendapat kantor disampingnja
'S sebab dari pekerdjaan- mesigit, sehingga tidak terhinalah ke
pergoeroeannja ser
ta' mendapat boeroehan lihatannja apabila datang kemanten
sekali
ri seseorang jang dapat dengan pengantarnja oentoek kawin
Inamakan
sebagai madjikannja,
na dinamakan
ditempat
tempatnja kenaiban itoe,
” Kami berani tanggoengkan dengan Sipengantar apabila kebetoelan banjak
oendang2 penghasi penolakan dari kacoem T3 atas pem- kemanten bisa menoenggoe dalam me
enal dengan “2
j 1. Pan tadi, tidak berarti se sigit atau kantor daripada kenaiban
“lba
idak maoe memenoehi oendang? itoe.
Se
jang di adakan oleh pihak koeasa.
Tidak seperti penglihatannja penoeMereka membajar belasting oepah |lis dikenaiban dalam kota, Oleh karena
tadi, berarti melanggar azas pendirian Imereka tidak mempoenjai KANTOR
nja sendiri, dimana lantas TS boekan JANG SPESIAL, pengantar sikeman
badan oemoem lagi, bahkan peroesa- 'tep apabila kebetoelan banjak, mereka
haan belaka.
mesti toenggoe dihadapa roemahn
Disinilab lantas T S terpaksa me pak Naib. Kalau Naibnja n mempoen ja
jai
ninggalkan azasnja jg haroes didjoen roemah jg agak sedikit besar atau mem
djoeng tinggi. Temtoe di kemoedian 'poenjai tadjoeng, mereka bisa
toenggoe
hari masih banjak boentoet2 lagi akan dalam roemahnja atau tadjoengnja.
Hal
peninggalan azas, serta dapat menim mana djarang sekali terdapat.
boelkan koebranja TS,
:
. Maka soedah sepatoetnja apabila go
- Lain perkara oempama keloearga T
'longan
Naib memperhatikan djoega
— S menolak oentoek membajar padjak dalam so'al ini.
5
. Penghoeloebond haroes memadjoetoelah pemerentah dapat mengadakan kan yuorstel kepada Regent soepaja
tindakan jang keras terhadap pelang kaoem Naib mempoenjai kentoran soe

pendapatan (inkomstenbelasting), disi

bikinnja.
Hingga

djoega

berita ini ditoelis,

beliau datang

Gerakan

lampoe

kembali.

beloem

tempel

Tentang protest Gas Mij, ternjata
di Tjirebon makin lemah, dari pihak
Indonesier soedah banjak jang kem-

Kran mereka. Sebeb bagaimanapoen:
tiaptiap boelan
ajoega mereka itoe
meherima pendapatan, boekan ?
lantar apalagi kalau kebetoelan moe
— Djadi penolakan itoe
ta' lain dan sim hoedjan tentoe ada sangat menje-

| ta' boekan, sebab mereka mendjsen- dihkan.
5
—. Gjoeng azas jang sekali dilanggar, ber| Seperti di Tjirebon
ada 3 kenaiban
| arti hilang sifat pendirian TS.
'|Diantaranja sebab memang
gadjinja
| Maka berhoeboeng dengan hal jg tidak mentjoekoepi oentoek menjewa
2jamat soelit ini, jang mana tjabang2 roemah jg lebih besar, sangat menjeoedoekan Ma- TS soedah menoenggoe2 psetoesan dihkan sekali apabila kebetoelan da
dalam seseeatoe daerah Pemimpinnja, maka. KH Dewantara tang banjak kemanten dengan pengakan antar2nja.
ngkoet paoet dengan per sebagai penanggoeng djawab
adakan oleh pemerintah. menghadap pada Gouverneur-Generaal. . Oleh karena itoe, perloe diperbaiki,
Disitoe be'iau kabarnja akan mengoe
jatah zelfbestuur Vorsraikan segala sifat dan riwajat serta Kaoem leden Regentschapsraad poen
'perloe toeroet menjokong.
|
oedian diadakanlahpoela azas T S, dimana lantas dapat diada
- Pemberhentian rondventers
am daerah Vorstenlanden kan kesimpoelan bahwa membajar pa
toeran jg sesoeai dengan djak oepah berarti memboenoeh diri | 'Oemoem soedah sama mengetahoei
(sendiri.
rentah.
Pa
Tindakan ini adalah sebagai tingka bahwa rondventers, ik. djoealan keli
tiap2 peroesahaan
ling, apabila berhenti sebentar diatas
n dan kaoem boe tan jang penghabisan, djadi didjslan trotoirs djalanan besar dan ketahosan
lah di Vorstenlanden dike kan atau tidak padjak oepah terhadap oleh opas lantas dengan segera dioesir
isting seperti ditempat2 la TS akan kedengaran sesoedah audien disoeroehnja djalan. Kalau kebetoelan
tie tahadi telah dilangsoengkan,
Baik tjabang2 Taman -Siswa me- lopas jg bengis, walaupoen ada jg se
— Sewaktoe didjalankannja peratoeran
mesti dengan segera dja
A
cepah dalam daerah Vorsten- noenggoe dengan tenang segala hatsil k dang.membeli
lan,
Seakan2
soenggoshpoen
beli kar
, maka Madjelis Loehoer dari pembitjaraan jang diadakan oleh pe tjis Gemeente djoega, mereka soeroeh
imimp
innja
.
Pemim
pin paedagoog In
telah mendapat soerat dari Gou-

peratoeran padjak ta 'donesia, K. H. Dewantara akan berau)

dap:
ndakkan terhadap T. dentie pada pertengahan boelan ini,
an lantaran ta" ada madjikan djadi minggoe depan ini. Sedang se “ Bagaimanapoen djoega
aoem boeroehnja dalam pergoe 'gala keterangan bersoerat atas segala lam jang dapat dilaloei
Lan
soedah dikirim terlebih da
Ae
Taman Siswa, semoeanja
kata, Taman-Siswadi hoeloe.
mengandoeng perintangan
anoleh pemerentah — Djadi semoeanja ini tinggal menoeng 'djalanannnja,

lagi. Ini

mempoenjai

dibawa

anak

oleh

sekolah amat

toeranloonbelas

goo kebidjaksanaan G.G. dimana kami “ Demikianlah poela
bagi pemeren
ke jakin bahwa beliau akan
menghargai tah,h, djika oempama meneroeskan tin
oekannja sebagai boe Isesoeatoe hak kejakinan dari Ta'jatn
ja,
|
dakan ja berarti ta" consekwen (tjo
catoe peroesahaan.
Sedikit kami akan memadjoekan
k) dengan keterangan jang bermoe
ra|
i
teranglah hingga 2 kali Ta- 'malan tentang nasib Taman-Siswa, dji Ia, diimana sebagai badan kekoeasaan
oe dibebaskan dari pe
ka oempama padjak oepab tahadi di tertjela sekali mengadakan pimpinan
tama kali berhoe paksa dikenakan pada Taman-Siswa. jang demikian roepa.
Loehoer dalam
'Djalan bagi Taman-Siswa adalah - Kedoea kalinja djika Taman Siswa
, ke 2 kalinjaja doea, dan semoeanja itoe ada soekar teroes mendjoendjoeng tinggi azas pen
nengenakan
pa sekali oentoek ditenapoehnja"
2 diriannja, dissaa nanti tampak kelem
tangan sekali
'bekan dari oendang2 jang diadakan

an

|.

Pertama kali Taman-Siswa toendoek|

eh pemerentah.

|pada peratoeran pemerentah artinja
endek kata berdjalannja atoeran
membajar loonbelasting tahadi, dan loonbelasting terhadap pergoeroean Ta
berobahlah sifat pergoeroean Taman- man Siswa, berarti meroegikan pada

|Siswa

mbatja

dapat memba

belasting tadi mem
“

apf

sebagai peroesahaan.
kedoea belah pihaknja, baik Pemeren
Kami rasa djalan jang demikian ta" tah,
maoepoen Taman-Siewa. Maka da
anjakan ditempoehnja oleh sekalian ke Ti itos andjoeran kami, baiklah peme
loearga Taman-Siswa djika melihat rentah tetap pada keterangan jang
r|kekoeatan persatoean mereka.”
moela2 ialah : TAMAN-SISWA BE
Taman Siswa menghadapi djalan jg: /BAS DARI LOONBELASTING, DE
ni. |kedoea ialah menentang berlakoenja NGAN MENGINGATI ALASANNJA.
iloendang2 tahadi sebagai apa jang da
|hoeloe terdjadi dengan onderwijs orBaiklah kita sekalian menoenggoe.!

| donnaotie.

|

Gg —

jang mereka

dapat

tgl. 3 Januari '87.

me-

lah jang mendjadi
mengadakan

kan-boekan.
pasal itoe

.gara gara, hingga

pertempoeran

Loetjoenja
sahadja

jang

boe-

lagi

bahwa

diadakan

badan

Sajang kalau teraga

ialah

main hingga

Keoentoengan

kita

apalagi

boeat Roode
ongkok.

100

pt.

Kruis

Ti-

Minggoe jl, soedah dilangsoengkan
pertandingan antara club seperti tsb.di
atas dan berkesoedahan O—1 boeat ke

menangannja

pihak tamoe,

Pertandi

ngan tidak begitoe gembira kelihatan
nja sebab oedara amat djelek sekali
dan lapangan litjin bekas hoedjan de

ras.
Keoentoengan bersih dari pendapa
sebagai ,pemimpin rakjat“, dipakai
sebagai alat oentoek mengobarkan per tan tahadi dipasrahkan pada Comite
djoangan antara importeur dan badan Roode Kruis jang ada di Tjirebon,
badan sebagai Gas Mij, Kami sekali?
Tjirebon poesat perhoeboengan
tak membela atau menjalahkan pro:
Dapat dinamakan bahwa Tjirebon
testanten atas geraknja menoentoet
penoeroenan tarief, tetapi berilah ke adelah poesat perhoeboengan antara
lainnja. Orang dari
sanggoepan, bahwa dengan mengikoet tempat-tempat

jang

termasoek jang mengakoekan diri

Semarang
jang hendak ke Djakarta
berhenti kesini dahoeloe. Dari Mataram
Kepada tempat tempat lainnja kami demikian poela. Dari Bandoeng djosga
seroekan, djangarlah keboeroe nafsoe begitoe. Dengan ringkas Tjirebon ter
ditengah-tengahnja tali perhoe
mengadakan perkoempoelan
sebagai letak
CCPA, sebab boleh dianggap main gi boengan antara tempat2 jang berarti
la gilaan berniat menantang fabriek jg dalam perdagangan.
Maka dari itoe Autobus Betoel dan
soedah koeat sedang kita ta' mempoe
GS. soedah memboeka kantoor speciaal
njai apa apa.
Kita tidak melarang mengadakan dan stationnja dimoeka Hotel Kantor
bekerdja bersamasama antara ra'jat jang kelihatannja indah sekali. Penoem
tak oesah chawatir lagi sebab
golongan Indonesia (Belanda, Arab, pang
Djepang, Tionghoa) tetapi djanganlab organisasi dari Betoel soedah teratoer
kita sebagai poetera Indonesia sedjati baik, dan dengan trein-trein mereka
mendjadi sperkakas lain bangsa dengan mengadakan persamboengan,

nja lain lain langganan berarti
ringankan beban mereka.

me-

menjoesahkan ra'jat boemipoetera. Me
siapa

maoe mengerti |

Mendapat

brievenbus.

Berhoeboeng

Soedah sementara

malam

perkoem

per poelan toneel Fifi Young Pagoda moe

ngan mengakoei

Mereka akan moelai main pada tgl
8/9 Dec. .'37 dan kabarrja perkenan

kegiatan

kedoea dja Moelai maio.

dalam

hiboek dibikin tempat pertoendjoekan
bagi menjamboet kedatangan Indonesiche Toneelgezelschap ,, Darmo-Waloejo“ dari Selo.

njoesahkan sekali,
5
Tactiek dagang, tactiek dagang, itoe

ngertilab,

oleh pihak
itoe tentoe

BAND OENTOEK MENDJAGA KESLAMATAN

Pembatja dapat mengarti sendiri, ba
gaimana dikaisnja oeang pendoedoek
pegawai NIGM
jang dengan keras disana, - Kami peringatkan pada Gemasoek kampoeng keloear kampoeng meente, djangan begitoe moerah mem
mengadakan propaganda. Lagi poela beri vergunning, biarpoen, dengan dja
oleh karena pendoedoek merasa tak lan
demikian
vermakelijkheidsbelas
beroentoeng dengan adanja protest ta ting diperbesar. Ingailah kemiskinan
di, sebab oeang oentoek membeli lam ra'jat Tjirebon, Dan poela gezelschap
poe petromax atau model lainnja, me pen jang akan datang di Tjirebon ka
ogalir pada bangsa Jain jang sambil mi peringatkan, tanggoehkanlah ke
tertawa tawa memperopagandakan bo datangannja,
sebab kami jakin djika
ikot Aniem, Sedang harga tak sebera datang dewasa ini, tentang mendapat
pa bedanja memakai petromax dil. roegi. Ternjata Pagoda kabarnja men
lampoe selaloe menjoesahkan tiap tiap derita keroegian,
hari.
Dan poela pada pendoedoek jang Voetbal antara Pagoda elftal-YNH.

bali

sentral jang berkedoedoekan di Mata
psja pengantar
kemanten2 itoe dja- ram dengan nama
Centraal Comite
ngan sampai doedoek dan berdiri ter Protest. Aniem.

r, bahasa

Ea

di Tjirebon,

ke ke Pamekasan (Madoera) oleh karena
kenaiban dion- mendapat telegram warta sakit keras

Menoeroet penjelidikan

Inaiban

Madoeratna

lai mempertoendjoekkan

kepandaian

seninja. Pertoendjoekan jg pertama
mengambil tjeritera ,, Timoerjana", sa
toe lakon jang menggambarkan
per
tandingan antara adat dan pertjintaan terdjadi di Timoer Deli sana.
Menoeroet keterangan Directeurnja
Pagoda, nanti malam pada tg 10 Dec.

keboetoehan

aa

perbaikan
Z, menoelis :

pekerdjaan

MA

Kenaiban dikota perloe mendapat

Membantoe

orang be

njak, dimana
sehari2
tak poetoes2
mengirimkan soerat, maka di station
Betoel dan G, $, diadakan brievenbus

bagi pemenoehan

mereka.

tempat soerat-soerat
moeka meubelmaker

Sebaliknja

jang berdiri di
Kong Hap Lie

ditjaboet, dan dipindahkan

ketempat

jang diatas.
Sembahjang

Hari Raja

Sebagaimana
ini, bahasa

diwartakan dalam sk.

di kota Tjirebon

telah di

'37 atas permintaan orang banjak, a- bangoenkan seboeah Comite bagi bermengadakan sembahjang
kan dipertoendjoekkan tjeritera , Teng sama-sama
Idil Fitri.
korak“ menoeroet boekoe jang dikaDemikianlah soedah dilangsoengkan
rang oleh regisseurnja sendiri jang se
dengan mendapat perhatian jang me
karang hampir tiap2 orang soedah
njenangkan, sebagai pertama kali per
membatjanja.
langsoengan

Ta

poetoes-poetoes
djoekan

pertoen-

pindah di Mangga Besar, kemoe

dian disoesoel oleh Fifi Joung Pagoda
jg mengintip-intip terlebih dahoeloe
dari Indramajoe, Sekarang soedah moe
lai main

moengkin

Sekarang

di

hingga

tg 10 i.b.

aloon-aloon Kanoman

sembahjang

dioedara

ter

itoe jg mengambil

ke

(openlucht).

Pada

sempatan

Manoek Show soedah habis, Orpheus
Opera

boeka

waktoe

ialah dari

perkoempoelan

Moehammadijab, Persatoean Islam, PSII,
dan Al-Irsjad serta tambah lain oem

mat

Islam jg ta? toeroet perkoempoe

lan ini dan itoe.

Demikian poela orang t4' toeroet
melakoekan sembabjang banjak poela
melihat dan mendengarkan chotbah

ig

dilangsoengkan

dari atas podium.

Hg

Ba

Ns

TJIREBON
NE

Pe

RA

Peratoeran

prt-(
A pakah perloenja ?
3oeat memperbaiki

baharoe

Mulo

| pang.

Gontjang Lidah.
Sebagai

pada Sekolah

Goebernemen.

seen

memsah

Beroleh le prijs DIPLOMA en BINTANG

IM, I menoelis:
Di waktoe djaman
kami telah | penghematan,
doenia

orang Mataram

Bea Sea MA
MAS PASAR

GAMBIR

1937.

crisis, djaman
sekolah Mulo

Ikenal dengan restaurant bangsa kita ta' loepoet dari tjengkereman itoe, se
terbesar di kota ini. Menoeroet | hingga roepa-roepa peratoeran diada
| jang
penglihatan

hasil

kami semoea bangsa jang kan oentoek mengetjilkan beban seko
ada di Tjirebon kenal sama tempat lahan
itoe.
aa
e
makan minoem, sebab memenoehi seOempama
alat-alat
sekolah
mesti
di
|
exporteur.
sang membatasi djoemlah
gala permintaan
duri langganannja.
' Dengan perantaraan Balai Poes Siapa
sadja, dengan tidak memandang Dari pangkat tinggi hingga pertenga 'sewah, djadi tidak dikasih pindjam de
“taka kita terima keterangan Kan
perfjoema. Klas-klas diketjilkan
bangsa, jang merasa sanggoep dan ban djam ganti djam boedjangnja ta? ngan
Dagang dari Departemen
dan kesoedahan ini mendjadi kebanja
sche Zaken jang terseboet
:
ekoep alat dan tenaga akan mengi berbenti2 menjamboet
kedatangan kan goeroe (overtollig) dan dipensioen.
rimkan barang barang itoe keloear tamoenja.
Tn
'Maksoed keterangan ini, |”
Oentoek mendjadi moerid pada se
| Seperti soedah oemoew diketahoei, 'negeri, dapat meminta soepaja nama
eheerder dari restaurant ini adalah kolah Mulo ta“ moedah, Moerid2 ha
soedah ada ordonansi
“rika export central

oent

end

etherisch, hasil oebi kaji
damar dan tembakau Ex
itoe akan moelai bekerdja pad

1 Januari 1938.

Ht

Ada orang jang salah mengerti akan|
atoe

'maksoed Pemerintah mengadakar
ran terseboet, misalnja didalam

ngan Boemipoetera
jang

(producent)

dan

Boemipoe

moedah

itoe

me

arik bia jang perloe oentoek mem
lendjai bermatjam matjam atoeran
jang perloe diadakan oentoek maksoed

lo

keteranga

n
at
tang perkara centrale itoe denga

“Joeas loeasnja.

Lagi pada waktoe

Djika

Teroetama oleh karena itoe,

lah rasanja memberi

inja ditjatat. Maksoednja

ter) terseboet.

' mendjadi saudagar barang. seboet.
:
KA
ni

Na

dak

ada

cedjian itoe.
Dan sekarang, djaman

agan Pemandangan.

moelai

lenjap,

moelai

ma'moer

se

seorang exporteur hensalah

mengirimkan

satoe

atau

be

beberapa barang jang terseboet diatas

dari salah
selitoe,
4
poen

disini, selaloe berebvetan , Pemandangan“. Moedah2anlah sama
madjoe
peroesahaan toean bergandengan de

satoe pelaboehan, dia

mestilah mempoenjai

soerat izin

0

dan

soedah

lagi, beban

sekolah

Mulo djoega ditambabkan.
Maka itoe peratoeran pada sekolah

ea

Dipindahkan ke Djokjakarta

Mulo dioebah lagi,
Pada waktoe doeloe

Toean Doedoeng Atmadiredja, toean
Boerhanoe'ddin Natar dan toean Paro alias Partoatmodjo dan djoega toe

Doenia

nja (maximum) jang soedah diteta Irecteur Economische Zaken namanja
kan dengan negeri negeri jang lain sebagai exporteur. Tapi djanganlah
soerat perdjandjian. Export

merasa chawatir, karena barang siapa
soedah ada mengirimkan barang itoe

centrale itoe lain betoel maksoednja,
Maksoednja boekan hendak memba keloear negeri, dapatlah mengirimkan

kepada Departetasi banjaknja barang jang akan diki soerat permohonan
ment Economische Zaken, soepaja di
Maksoed Pemerintah mendirikan cen beri formluier boeat meminta ditjatat
trale itoe misalnja ialah karena hen sebagai exporteur.
Soerat permohonan itoe tidak mema
dak memperbaiki kwaliteit barang, jg
soedah sering sering menjebabkan ne- kai zegel. Djika oleh Departement dia
geri loear jang paling bajak memej dipandang menjoekoepi sjarat jg soe| san barang itoe dari uegeri ini, men dah ditetapkan, namanjapoen ditjatat
Ajelanja. Tjelaan itoe boekan tidak ada| sebagai exporteur.
—
djanganlah salah sangka.
e ' Tetapi
alasannja. Djika kwaliteit barang
—
diperbaiki tentoelah lebih banjak di Soerat izin itoe boekan boeat pe
soekai orang diloear negeri, djadi da Ingiriman barangjg,terbatas
patlah lebih banjak didjoeal keloear banjaknja, Djoemlah semoeanja
negeri, dan harganja tentoelah djoega barang jg boleh dikirimkan keloear
'negeri tidak terbatas, djadi tidak di:
lebih baik.
— Dari jang terseboet diatas ini terang | 'bagi bagi, boeat masing masing expor
lah, bahwa producent, tengkoelak dan teur soedah tentoe berapa jg boleh di
toean paberik tidak perloe merasa kirimkannja, sekali sekali tidak. Satakoet, dapat teroes mendjalankan per ingan diantara masing masing ex— oesahaannja seperti jg biasa sekarang porteur itoetidak dibatasi, tidak
— ini, tjoema mestilah didjaga-djaga, dikoerangi, djadi masing masing pro
| soepaja barang-barang itoe diperbaiki ducent, tosan paberik, dan iengkoelak
2 pikgpore begooinja, sehingga dapat di ditanah darat (dioedik) dan saudagar
te
pakai oleh pembeli negeri asing dengan lainnja tidak perloe takoet, dapat
roes
sadja
berdjoeal
beli
seperti
seka
djoega
sedikit
ketjewa
merasa
tidak
| dan tidak perloe lagi diperbaiki oleb rang ini, karena sekali kali tidak
Pemerintah me0... pembeli itoe, soepaja dapat dipergoe- adamaksoed
rintangitjaranja berdjoe2
kenang
|
rim keloear negeri.

t
| Lain dari maksoed jang terseboe
na

al beli

itoe, malahan dia

mempoe

Toean

:
mem-

sekolah

poenjai 2 Afdeelingen, jaitoe Afd : A
dan

kalangan,

berapa

dari

hal

itoe, dan atoeran soepa

arang itoe lebih banjak

orang,

dan atoeran memberi kabar har

ga pasar dan atoeran soepaja

|

dipakai
produ:

cent dan tosan paberik dengan pasti
| dan dengan sepatoetnja mendapat ba

6

Moehjidin — Pasarbaroe
7 Ali
Selakopi

2
Aa

8 Sd. Moh,

Ka

tidak tahoe kesoekaan dsb.

dari si pembeli dinegeri asing itoe.
Barang siapa perloe keterangan jg
Tidak oesah diterangkan lagi lebih
djaoeh, bahwa producent sangat be lebih landjoet, boleh minta keterangan

| gian oentoeng.

roentoeng karena ada centrale itoe. itoe kepada Bureau voor Uitvoerzaken,
. Hal itoe soedah terang dari jang ter Dept, van Economische Zaken, dan
ldjoega kepada ambtenar dan wasil
seboet diatas.

Djoemlah exporteur tidak dibatasi.
Pemerintah tidak mempoenjai mak

B.

2

1

s

Mariah

Centrale

itoe jg ada diberbagai-bagai

tempat.

13 R, r, Noermiatin
14 Mantri verpleger cs.

Ia
Bang

15 Gep. Beheerder pandhuis

Losarang

ini pendapatan

dari

douane

melebihi

dibelakangaja sama sekali ta' diadakan, £ 200,000, pendapatan mana dapat di
Demikian poela tempatnja sendiri terangkan sebagai berikoet:
Pesisir, apakah Comite ta' mendengar, |
Osang masoek lebih f 75 000, wang
bahwa disana adalah boskan lapangan
extra f 10.700: accija
goena mendjalankan pekerdjaan soetji? : kelbear tambah
boeat goela f 37 000, acciju boeat tem
Kekotoran lemboe bertoempoek-toem

:

' bakau

San

16 R, Soeriatmadja

kecursus oentoek

f

roeskan
peladjarannja pada sekolah
A.M.S. afdeeling Wiskunde dan lain

lain sekolahan jang memakai hoofdvak
wiskuade.
'
Selainnja afdeeling A dan B. djoega
diadakan pada moelai cursus jang ba

NN)

3 Derma
4 Soebardiman
5 A Zoehri

2025
U-50
» 050

Ramelan
Toean Said
Oewen
Ibrahim
Zaiinoedin

2.
a
2
2
2

Tirtasasmita
Pasoendan

Soeeb

pakean

leg wiskundenja sedang dan jang doe
doek di afdeeling A dan jang soesah

pajah di afdeeling B sehingga djatoeb

dalam oedjian penghabisan dapat ditempatkan di afd. C,
Moerid2 jang soedah keloear dari
0.85)
Afdeeling
C. dapat djsega meneroes2—

n

satoe partij

ros ini afdeeling O.Moerid2
jg ada aan-

Oh
OTG
“059
Ou
Nan

»
Istri

kan peladjarannja, pada sekolah jang
peladjaran

anak-anak
f

5.85

ma

MUTATIE
Soebang

tenaga

z O.D. Pembantoe

actief.

lebih f 67.000, sedang lain lain

poek disana, demikian pdela dari ma pendapatan melebihi poela dari tahoen
| noesia dan . .. paling kotor ialah Pe: jang silam. .
sisir adalah sarangnja pelatjoeran. —
Semoea pendapatan moelai dari boe
Lain th. moedah moedahan mendapat lan Januari hingga November adalah
tempat jang lebih sempoerna seperti sedjoemblah f9.261.555.38, sedang ta
di Kali Tandjoeng, Dermagemalang | hoen jl. ada f6 852 309,13. Djadi ternjata, bahwa tahoen ini pendapatan
. dsbnja.
«
'
dari
semoeanja melebihi f2 411.196,25.
. Harap peringatan ini diperhatikan
sebab memang lajik tiap tiap permoe
Pelaboehanh Tjirebon -dikoendjoengi
laan tentoe mengetjewakan, boekan ? oleh 65 kapal Belanda, 24 dari Ing-

sekolah

begitoe

be

Middelbare

Handelsschool dan barangkali

di AMS.

afdeeling Letterkunde.
Oleh sebab peladjaran bahasa Pe-

tak moedah lagi.
Menoeroet kabar pada tahoen cursus

Soebang mengabar

an:
|
Moelai permoelaan

pada

tidak

'rantjis di Mulo dihapoeskan, moerid
2 jang tamat dari sekolah itoe dan jang
|ingin meneroeskan peladjaran ke HBS

kehilangan

jang

wiskunde

rat, Seperti

Totaal

verpleeg-

aanleg wiskunde. Djikalau soedah tam
mat pada Afdeeling itoe dapat mene

050

2. Oeka

mendjadi

B. afdeeling ialah tempat moerid
moerid jang pandai dan mempoenjai

30 koelak

FN

boelan ini, Soe- ja.d, oentoek mendjadi moerid disebang kehilangan 2 tenaga jang boleh kolah Mulo ta' perloe lagi menempoeh
dibilang actief, ialah TR Goeritao Goe oedjian, asal sadja mendapat verklaring
roe HIS Gouv, Soebang dipindah ke jg bagoes dari goeroenja,
Hanja disesalkan disini, bahwa moe
Patjitan, kedoedoekan beliau didalam
pergerakan
mendjadi
Ketoea
dari rid2 dari Wildescholen diketjoealikan,
(9 —
PSSD (Persatosan Sepakraga Soebang
dan Daerahnja), dan sala satoe Ketoea
dari BPB

(Badan Pembrantasan

Singaparna

benoemd

Melantjong
Beloem

dapat

berselang

lama

orang

ber

kedoedoekan beliau didalam pergera- lantjong pada soedaranja
kan, teroetama mendjadi bestuur Pa- Padang (Zuid Sumatra) lamanja 1 boe
Soebang

dan

perkoempoelan Sociaal.

Moedah-moedahan

sadja

lain-lain

kedoea

t.

terseboet ditempat baroe djoega tidak
meloepakan kewadjibannja. Begitoe-

lao.

Ketika ja poelang pada malam Rebo, dengan menaik kapal Roose Boom,

ternjata ia poenja
melantjong itoe
tidak kebenaran, sebab ia soedah kehi
poela penggantinja dapat mengganti langan, satoe boengkoesan kertas (pak
kedoedoekan tt, terseboet, bahkan le- jang terisi sepasang
sendal
2 kain
bih actief,
warna hidjau, 1 tjelana pendek 2 kaos
akn 0 ma
sport
1 kaos, satoe flesch (bot) ketjil
berisi
lada dangin berharga semoea
Pedagang jang kebingoengan
kira2 koerang lebih f 10,

Pedagang petasan,

mertjon, ini th

dipasar
'Tjilagon
ada
lain
dari
tahoen jang soedah liwat, akan tetapi
ini kali mereka kelihatan ada lebih-

lebih Jakoenja

dari tahoen jl, sampai

tidak kelajanan (bingseng|.

Ini tahosn boleh dibilang djaman
ma'moer atau djaman .... keingsjafan.
Tentang membakar mertjon dioempa
makan

membakar

kan? (BAL).

oeang

kertas

boe-

tempat

Pasar

Baroe, Toko

Baba

Gemoek,

Pa

sar Senen, Toko Khouw Som Hsei, Mr.Cornelis,

Filiaal

meuhweg,

Buitenzorg.

,,Probitas“

Tjikeu-

R

Ketjoerian (Djadi Lebaran)
Pada malam Kemis (30/l1- sekira
djam 12, diroemahnja

Menoeroet

tetamoe

seorang

Indone

jang zonder dioendang dengan

masoek dari pintos belakang.
Dari merasakan

itoe B poenja keterangan

tjapsiuja habis

ker

dja, itoe toean rosmah sampai tidak ta
hoe, jg ada tetamoe zonder dioendang
itoe, orang terseboet dengan menggon
dol wang tjelengan dipintoe banjaknja
f20 dan pakaian2 kepsenjaan orang,
jg akan dibinatoekan, oentoenglah sam
pai tidak memboeka lemari, karenanja
keboeroe boeroe, jg poenja roemah
terbangoen

doeloe.

Itoe pagi djoega teroes dirapportkan
sama

politie,

sipendjahat

lolos.—

Digigit andjing
Pada malam Rebo kira djam “7.30
anak bernama S. kira-kira oemoer 9
tahoen anak dari B, asal dari Katileng
sedang berdjalan menoedjoe ke passar,
sekoenjoeng-koenjoeng
telah
digigit
andjing
dibagian
paha
belakang,
kepoenjaan seorang Tionghoa bernama
TSL. di Tjilegon,
Itoe waktoe djoega itoe anak tsb te
lah dibawa ke tangsi boeat dikirim ke

roemah sakit Serang, sedangkan itoe
anak tidak maoe sadja, akan tetapi di
paksa

oleh

politie.

Oleh karena itoe anak menangis sa
dja, maka sampai di Kramat Watoe di
bawa poelang lagi,
kirim,
Harian

paginja

akan

di

Lebaran

Passar

Prepegan

Harian Lebaran di Tjilegon (Rebo)
ada berdjalan ramai oemmat2 Moesli

min

sama

lankan

sampai

keroegian.
me
di Talang

Tjab.

Bisa dapet beli dimana-mana

Teroetamapada: Chem: Hand.JUPITER,

soedah

berpoeasa oentoek mendja

kesoetjiannja.
selaloe orang sama pada moen

dar-mandir

'Schatter Pandhuis ditempat tsb, sedang nama B, asal dari Tjilegon, telah
soendan

asloojaka eU

paleleta ni

Ne esan Nano Naas

Hari2

TJILEGON

Boe-

mendjadi|

: bal te) Sean yoeal an
“kiri moeka mendjadi

Sesoedah tammat dari afdeeling A sier bernama Achmad Djamb, Masmoerid moerid tak dapat meneroeskan djid f(Tjilegon) soedah kedatangan oleh

sters.

ME

1 Assoeri

A dimesti kan mempeladjari Hand
werken. Di afi B dan C tidak (facul
tatief).
Semoea moerid-mosrid di klas 3 di
afd A itve dimestikan
djoega
mempeladjari bahasa Indonesia, djoega moerid2 Belanda dan Tionghoa.

moerid perempoean ke Vakschool atau

Pa

. Totaal
Hadiah

kit correspondent Blanda dau Inggeris
Oentoek moerid2 perempoean di afl

ta hoeroef).
Kedoen TM Padmadiredja dipindah

Pendek kata ini kali hasilnja boleh di Perdangan di Tjirebon
harap boeat kemoedian tahoen.
Borita dari tolkantoor menjatakan,
Tetapi sedikit peringatan pada Cobagi boelan November pendabahwa
mite.
TG
pitan
berdjoemlah f 874.446 84. se
.
Tempat bagi kaoem wanita ta' begi dang pada
th. jang laloe dan boelan
— toe memoeaskan. Ternjata lajar jang
sama pendapatannja hanja
jang
jang
memisahkan lelaki dan wanita koerang £ 675.190.80. Djadi terang bahwa th,
iring, sedang

ah

KN

A disampingnja peladjaran Boekhouden daa Handelsrekenen diadjarkan
djoega peladjaran jg praktiscb, ialah
mengetik dan stenografie. Ujoega sedi

peladjaran
lagi. Pada
tahoen jang
acbir ini moerid moerid jang mempoe
njai verklaring bagoes dapat djoega
meneroeskan peladjarannja pada Middelbare Handelsschool. Dan moerid

MT
ban

12 R. ng. Damanboeri

ke

sempoerna apalagi dari

Damanhoeri

9 Sjarifah Halimah
Ie
“3
Aminah

maksoed

ma roegi besar sadja jang akan didapat

nja, karena

tja

da toean-toean dan njonja-njonja
jang
telah memberi fitrah dan hadiah goe
na pakean anak-anak jatim.
1 Assoeri Pengasahan
2 koelak
2 Soemawinata Djoglo
23
3 Soehardiman Kaoem
Btn
4 $Soeab — Spoorstr.
4
5 A, Zoehri — Ksatrian
3
ara

— moedah mendapat crediet (memindjam
oeang), begitoepoen atoeran memberi atau. saudagar jg beloem pernah me
erangan kepada producent dan ngirimkan barang barang terseboet ke
n paberik

Ketoea

bang Moehatramadijah Tjiandjoer, ku
mi mengoetjapkan terima kasih kepa

Pemerintah mengadakan atoeran jang
terseboet diatas itoe, '” Toean paberik

locar negeri, tidaklah perloe terboeroe
boeroe minta ditjatat namanja sebagai
exporteur,
,
Djika terboeroe boeroe djoega, tjoe

Wakil

PKO di Tjiandjoer menoelis:
Atas nama pengoeroes PKO

njai maksoed memadjoekan export, 6
itoe, ina lagi maksoed jang
| jang perloe diterangkan djoega disini. berichtiar soepaja lebih banjak bang
7
£ Taitos Kak keadaan barang itoe dan rang jg dikirim keloear negeri.
8
Tjoekoeplah kiranja keterangan jg
keadaan peroesahaan dan perdagangan
terseboet diatas itoe, soep-ja tahoelah 109
| barang itoe didalam negeri lebih baik. oemoem
apa maksoed Pemerintah se
Kalau hal itoe semoeanja lebih baik,
11
| tentoelah producent mendapat harga betoelnja dengan mengadakan export 12
| jang lebih baik dari harga sekarang. centrale itoe. Hilanglah kiranja salah 13
Soepaja maksoed itoe tertjapai, soedab mengerti jg ada terdapat didalam be
dirantjang-rantjang atoeran, soepaja
lebih
“producent dan toecan paberik

Moehammadijah.

Assoeri

2
“Te

crisis soedah

keadaan

an Kanda, masih berdjabatan beambte
Afdeelirg A. ialah tempat moerid2
Maksoed centrale itoe, Restrictie ge dari Directeur Economische Zaken atau ventoek Nijverheid kelas 1 pada afdee jg ingin beladjar akan tetapi lemah
dite
soedah
jang
ialah akan
kan (seorang ambtenaar
tah dan teh, maksoednja
ling Nijverheid dari Departement van wiskundenja. Didalam klas A afdeeItapkan oleh Directeur itoe,
membatasi banjaknja penghasilan.
Economiesch Zaken didalam boelan
Soerat izin mengeloearkan barang December ini akan dipindahkan dari Ing tidak diadjarkan wiskunde, oen
Lain dari itoe maksoed restrictie ia
toek gantinja diadjaraan Boekhouden
jitoe tidak diberikan kepada semba: Bogor ke Djokjakarta,
lah djoega soepaja banjal
dan Handelsrekenen.
exkepada
tjoewa
tetapi
orang,
Irang
— 9 —
jang dikirim keloear neg
Pada moelai cursus ini di afdeeling
porteur
jang
soedah
ditjatat
oleh
Dilebih dari djoemlah sebanj

dengan

3g

atoeran men bangsa Padang Indonesia jang sopan
tjatat mama exporteur itoe, inilah : sekali dalam pertjakapannja, Kami roeg menempoeh oedjian, jang diada
Itjat:
kan tiap-tiap tahoev. Oentoek menem
Melihat keadaan productie dan per perloekan
menanjak bagaimana de
angar barang diwaktoe sekarang, ngan ,Pemandangan“ sekarang di ko poeh oedjian itoe mereka haroes mem
'Ibarang itoe dengan moedah dapat di ta Tjirebon. Dengan gembira beliau bajar wang di moeka, banjaknja lima
controle (diperiksa), jalah pada waktoe mendjawab , Tiap2 orang jang datang roepiab. Dapat atau tidak didalam oe
djian itoe mereka mesti bajar wang
hendak dikirim keloear negeri.

Kala-

menghi

5
3
3

habis

malam,

belandja dari pagi

Orang

menggoenakan

boeat membikikin
dagangnja.

kaoem

dagang

kesempatan

reclame

barang2

Seperti batikan saroeng dil. semoea
dibikin
menarik begitoe roepa, tem
pat2 jang kosong (dipinggiran) jeng
biasanja sepi atau soenji-senjap, seka
rang
penoeh
(ramai) dengan orang
orang Tionghoa. Indonesier, maoepoen
Arab dan lain lain bangsa boeat gelar
barang2nja.

Poeblik bangsa Indonesia dan kam
poeng
dari oedik2an jang maoe me
merajakan hari Lebaran poen banjak
jang berseliweran, masing masing me
mencehkan dari keinginannja itoe ten

itoe boengkoesan di tang keramaiannja ada lebih lebih dari
atas koffer, ketika ia maoe ganti pa tahoen jang soedah liwat.
kean (berasa dingin) ia nengok ke
Dus si kaoem dagang terseboet poe
ia telah letakkan

belakang,itoe barang tidak ada dimana lang
dengan menggondol oeang” Ma
itoe tempatoja, tanja-tanja kesana ke laise telah lenjap (| Hilang) sekarang
sini sama orang jang dekat, akan te djaman ma'moer! (B.H.)

tapi

masing

masing

terangan (tidak

Siapakah
“

tahoe).

tidak kasih ke

jang samber itoe barang ?

ea
Gg

pekerdjaan de|

ng

soenggoeh|

gama kaan

ig|

yian kewadji-

a

in

oentoengnja
toeroet djoega

knja. Karena boleh djadi

ah ,seoemoer hidoepnja
1 di Soebang, baroe 1 kali
a hak miliknja pembagian

rah",

:

ite, minta dioemoem

areva boleh djadi banjak
ketakoetan, sebab baroe

ada pengoempoelan Z F.

i

beberapa orang

biasanja.

di

loear dari

Maka sebeloemnja dioemoem |

an didalam

Rapat

Oemoem

NO jad,

sekarang siapa sadja teroeta
ma orang Soebang, boleh mengontrole

“ Iverantwoordingnja

pang

orang oranguja

dari Z.F.

dan

tjatatan

se

jg mendapat bagian|

itoe, dengan segala senang

hati Comite dan pengoeroes NO
5 | nerimanja.

me

Verlof ke Europa

hoofdtechnisch

J. Leemans

“Toean

ambtenaar di Marine Etablisement Ji
Soerabaja telah diperkenankan oentoek

| 1 gi perlop ke Europa lamarja 8 boe
r|lan oleh karena iatelah melakoekan

pekerdjaannja

lamanja de

6 tahoen

ngan ketentoean, bahwa ia akan mele
an Zakat-Fit
Et
takkan djabatannja
Hua

HA

tg, 16

kelak pada

1233

“Juli 1938.
aa Oom

—. Prof, Mr, Dr. D Kollewijn
opi

il Dari Bogordiberitakan dengan

dilepas

'selsil, bahwa moelai tg. 3| Dec.

3|dengan hormat dari djabatannja toean
Prof. Mr, Dr. R, D, Kollewija dan pa
ling achir beliau mendjadi hooglee

aar pada sekolah hakim tinggi dikota
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Fantasie operu jang po6

TAS
130 1

ng
3

2.301
6:— sore

Concert pada siang hari

»

Nirom

vooravond

120

Mana

soeka

Perkabaran dan perka
baran pasar.
Membalas soerat2
Muziek dari Burm a

OI

Bg

ig

»”
»

Toetoep
Pemboekaan
Perkabaran Nirom

moelai

Apa jang sekarang kita
sedang kerdjakan
Simcn' Zigeuner-ensemblee

II Doc,

Lagoe

anekawarna pagi

Lagoe
Lagoe

gramofoon
Anekawarna

'Toetoep
Lagoe

Parade

Viool,

Piano

Perkabaran

dam

Celo

pers

“malam Operette

Debroy

Perkabaran
Bond

7.— malam

$s0re

semblee

De band yan
Somer memain

cursus

Vocaal
Concert seroeling
Voordracht
PHOHI-RELAY
Alexander
Brailowsky
memain
Njanjian koor oleh anak2
PHOHI-RELAY
Cinema orgel
Toetoep

”

»

Perkabaran

Radio

pers

Intermezzo

siang

Serieuze muziek
Alexanders Musette-En:

6.03

Lagoe Tionghoa

Perkabaran

1, pagi
8,30
»”
1

pulair

Ku,
12.05 siang

Boeat pandoe-pandee

»”

Sabtoe,

Pemboekaan

Iin

2db

Il Dec.

' Gymnastiek
Lagoe gramofoon
Lagoe gramofoon

1,—

Tn

9.45
10.10
10,25
10,30
11.—

10 Dec,

Orkest jang gembira

sore

1— malam
1.30

at anak anak
7,— malam Perkabaran Nirom
T2O 3
Concert
Be
Satoe dendaan
850,
Lagoe gramofoon
9—
Concert
ll—
,
Toetoep

12,18 m,

BR

A3

Perkabaran

“715,

10Dec.

ROYAL,

Ao

Ne

Djoem'at

MADY

Sa

aa

7.— malam

Saboen

dipakainja. Saboen

Gain dari itoe, semoea pemakai saboen MADY ROYAL ada harapan mendapat satoe
-Parker Set jang indah, seharga f 27-50, saban hari. Didalamnja saban pak MADY ROYAL,

Lagoe Djawa

»

koelit.
Awet

10.45
11,30
12,—

Pem, loear negeri
Apakah (kau masih
menjanji? Ikoetlah

njanji
Dihoeboengkan

9,—
3

isat

0000.

6.45

Boeat kanak2

»

tjahja

wangi,

8

5
Ze20 nderStV.udioD.G.Kram8atgolf96.lengte 10

haloeskan
haloes:

8

|

:

3

NORO.

MADY ROYAL harganja moerah: besar kefaedahannja boesat mempelihara koelit:
sebab MADY ROYAL mengandoeng semoea obat' jang dapat membersihkan dan meng-

capitol terras
Lagoe dansa

Kita bawakan
Toetoep

bisa
me-

dengan
toean ,..

|

JA3—SVBB3

Oliveo (Watpl)

— 3 KJB
— Oliveo 5

6

Na
Kebon
Pala
ag

angan dikanTNH 1 — BVC1

PI.en Dierent.

Persidangan Raad Kaboepaten

Es si
SDL 3

Mr. Cornelis
3
ea

Vios

5 RK...— Vios .
PI. en Dierent.
Minggoe, 12 December 1937

rp
“persidangan
Cornelis jang Raad
akan Kaboepa-|g
diadakan SVBB
@mis tg

ab

16 Dec, 37 pk|

nweg No.iBV

V1 — Vios 2

Sparta A.
Viosveld

CH3

Vios 5 —

:

UMS-veld

otulen dari persi|y Mg 7 — VKJB2 —

Schotland—Tsjechoslowakia. 5 — 0.

belangen soepaja regentilid dari perkoempoelan
apsblad No

Reuter mengchabarkan
gow, bahwa pertaudingan

42).

dari Clasbola antara

rstel penggalian soemoer bor Schotland dan Tsjechuslowakia, dan
ditjaboet, dan diganti dengan sampai habis berachir 5-0 boeat ke
soemoer bor di Bekasi

(re-

sblad No. 43,

menangan Schotland, Penonton

banjekoja, dan koerang
beri tahoean tentang angkatan orang jang melihatnja.

egawai Kaboepaten. (reNo.

Katanja nanti didalam

44)

1937 ini negeri
Nederland.

5. Voorstel mengoerangi dan menam

'Ibah pasal pasal dalam anggaran 1937

Iketiga jang diidinkan dalam anggaran
sendiri. (regentscbapsblad No. 45)
6. Voorstel mengobah anggaran th.

SANPAA

11987
INo.

“ni

'Djoega pajah perkara ilmoe boemi.
Djoetroe ada orang kirim soerat begini:
Abang saja,
:
Ps
film
nonton
ik
malam
Kemaren
jang

poeliu

main, jaitoe poelau

tempat

,,Sawoba”.

“Gadis2uja pinter njanji.Ik senang
kepada njanjian.
Dipoelau... pakai... menjanji,
asjiiliik.
Dari itoe, bang, ik bermaksoed
maoe pigi di ,Sawoba", maoe ting
aa

gal disana.

Minta toeloeng sama abang dima
— na letaknja poelau itoe, dan berapa
ongkos

kapalnja.

. Kalau abang maoe ikoet, ik jang

“bajar ticketnja, tapi djangan bawa
empo, berbahaja.
En
»

Dari ik,
kotjak

Si

0

R.R.

— tjoekoep naik austin ke Bidara Tjina,
disitoe tempat poelau ,Sawoba“

rangkeli lo).

(ba-

Tjoba nama poelau itoe kita potong

£.
—

Wo"

,,Sa“

djadi

'djadi tiga, teroes
dan , Ba“.

teu
Apa tafsirnja? Ja, emboehl
'njaho. Jang bang Bedjat tahoe, advi
seurnja Anif t ,Ss/eroen“ camera

man t ,Wo/og“direktoer t , Ba/link“.
tanja

Ah,

. Kampret.

Dengan

Polikliniek

Meester
besluit

deh sama

sadja

oom

-

BANG BEDJAT.

Directeur

han roemah

|

Dari permintaannja pendoedoek On-

“Gerdistrict Waringin

Koeroeng

rang) hari pasarnja soepaja

(Se

dioendoer

kan pada hari Djoem'at (3/12) oleb ka

rena masing2 takoet djatoehkan Leba
ran dihari Sabtoe | Roeijah) sedangkan
hari pasarnja hari Sabtoe, soedah ten
toe pendoedoek terseboet

masing2 ti-

dak bisa belandja
boecat keperloean di

hari Lebaran.

| Dari itoe sebagaimana

. mannja

(permintaannja)

permoehoe
pendoedoek

Waringin Koeroeng oleh Pemerintah
terseboet telah dikaboelkan.

—
2...

Didaerah

Pada

Pekalongan.

hari Selasa tanggal

14 Decem

ditoetoep

didalam

marang.

xi,

Io

hoekoeman di Se-

Terdakwa telah dipersalahkan, bahwa
ia pada tanggal 19 malam 20 Sept.
telah menjebabkan timboelnja kebaka

ran atap kepoenjaannja P. A..dari R.

|dalam persidangan R.R. Mr.
116 December 1937.

0—Aljechin

membawa

Setelah

Toean

Poekoek

Ratoe seorang

goe

djoeng-Karang
|Openbare In!
loekbetoeng.

telah dipindahkan di
School kelas 2 di Te-

Partij 13 Amsterdam 68 zetten
we 1 Aljechin 0 (Hitam) 61/,—11/
——(Partij 14 Zwolle 52 zetten Euwe
Aljechip 1 (Poetih) 5'/2—8",
Di#ngkat
lagi mendjadi
Partij 15 Rotterdam 62 zetten
gderoe bantoe
Toean Men, seorang wachtgelder di we !/, — Aljechin '/2 ( Hitam) 6 —
Moearabliti jg dahoeloe telah mendja
Partij 16 Rotterdam65 zetten Eu

OM,
ternjata ada koerang lebih 13
orang jang .menjaksikan tentang per
kara ini,
vera
9

0 —
Eu9.
we

Toean

LF

Euwe '/,Aljechin '/, (Hitam) 8'/,—10 '/5

Oo

Parfij 20 Amsterdam 40 zetten Kuwe
"/,—Aljechin,”, (Poetib) 9—l1.
Partij 21 Amsterdam 32 zetten Eu

Immigratie

Caualje

seorang

immi-

gratie-ambtenaar kelas | telah diper
tempatkan di Bat-Centrum dan diper
bantoekan poela pada Hoofdkantoor

we 0—Aljechin 1 | Hitam)
Partij 22 Delft 62 zetten
Aljechin 1 (Poetik) 19—13
Partij 23 Rotterdam 50
we i/s—Aljechin '/2 (Hitam)

Immigratiedienst.

9—12
Kuwe

0—

zetten Bu
9'/,—13",

Partij 24 Rotterdam 40 zottsa Kuwe
Perkelahian dengan orang
1 (Poetih) 9'/,—14"/,
O—Aljechin
Koeboe.
:
Partij 25 Den Haag 43 z0tten Kuwe
|
Dari Bogor diberikan dengan opisil, 0—Aljeckin 1 (Hitam) 9'/,—15'/,
#
bahwa pemerintah telah menerima
telegram dari resident Palembang,
Ibahwa
3 orang koeli dari N.K. PM.
jang sedang membikin-exploratiekamp

Dibawah

ioi kita sadjikan poela ten

tang restaonja zet2 didalam partij jang
ke 25 itoe.

jang lamanja soedah 3 hari dari kota
Pelambang. telah bertemoe dengan
orang2 Koeboe, jang membawa tom

Poetih Dr. Euwe hitam Dr. Aljechin.

Tf8—e8t
Dh3—b8:
Db3Xu3

At. Kf3—04
42. Ke4—d5
43. Kdb—d4

bak (lanzen), Sampai sekarang telah
dioemoemkan,
bahwa
1 koeli telah
'loeka
berat, tetapi1 orang Koeboe

' Poetih menjerahkan.

maka orang orang Koeboe melarikan
|diri kedalam hoetan. Tenda tenda dari

.

2h

nseroet kwaliteit f 4— sampai f 4.20
per picol.

Keadaan
producten
djam 12.
|

pasar dan barga-harganja
boeat ini hari sebeloem

Goela

“Tinggal

pasir:

'loem

bantal
kaleng

11 December 1937
Viosveld
Vios 1 — SVJA 1
Sparta A.
OCH1Y—- VVM1
Deca-Park
Hercules 2 — BVC 2
“

tetap

f10.40 per karoeng dari 102 kg, terima
pendjoeal.

Djnega be

Tepoengterigoe:

Saptoe,

poetih

Muntok:

Fob

Jan./Maart dengan harga f 1.42'/2 per
Kilo, boeat lev, Jan,
Dec,
djadi f 1.40. Ini hari keliatan
nja kosrang pembeli, boeat lev. Dec.
f 1.42 setengah
per Kilo barangkali

masih lakoe, tapi boeat lev. Jan./Maart

pembelinja

f 1.40 pendjoeal

tengah beloem

f 1.42 se-

kedengaran sampai ke

pembeli, f 3,95 pendjoeal mata poetib
fob sama f 4 pembeli f4.10 pendjoeal

djadian,

kwaliteit

Koffie Robusta: Lampong Ro
busta 15 pCtek. Telok lev sedia f 8.80

Gendjah Tegal fob Tegal f 4,65 nom.
Djero

fob

Cheribon

f 3,90

pembeli, f 4 pendjoeal kwaliteit Am
penan fob Ampenan
f 5,70 pendjoeal,

per picol nom, kwaliteit 35pCt ek, Ba
f 5,55 pembeli, | tavia lev sedia f 8.30 nom,
Karet:

Ada djadi

kemaren

lohor

Tapioca: Tepoeng tapioca merk
GLT f 2,50 per picol, merk GLT/AA

Java Std. Sheets boeat 26 sampai 26'/,

f 2,80, Machinale

27V2 ct. Ini noteeringnja

Seedsf 3,65 sampai

f 3.85. Machinale Pearls
f 3,85 sampai
f 4,05 per picol.

ct per '/2 Kg. Crepe djadi
tan, nom

26'/, ct

27", ct boeat Crepe.

boeat

27 sampa'

sedikit koea

Sheets dan

(SP),

Ladaitam Lampong: Kema
ren lohor ada djadi sedikit ek Telok
lev Dec. dengan harga f 7,85 per picol
Ini hari beloem ada kedengaran djadi,
pasar sedikit lembek, boeat lev Dec/
Jan. pembeli f 7.75, pendjoeal f 7.90
lev Jan-Maart f 7.85 pembeli, f 8.—
pendjoeal, e.k, Batavia lev. Dec /Jan.
f 8.—per picolnom. Noteering Londen
2'hd. harga tengah lev, Jan./Maart.

T

KOELIT

berobah.

f 2.65

per

tjap Koeda merah, Bneroeng
f 2,55, lain lain tjap f 2.45

per bantal.

Minjak

poenja

tjap Kodok

harga

kelapa:
boeat

Pintoe

minjak

BAEK

Biarpoen penjakit koelit jang bagimana
mana lama, bisa -djadi semboeh sama:

PASAR BETAWI

men

.

Lada

agama.

Pangkalpinang lev, sedia f 14,— per
Bawang
merah:
Harga pen picol nom., Londen poenja noteering
3”,d, harga
djoeal boeat bawang Australie No. 1 boeat lev. Jan./Maart
sekarang f 3.50 per picol, Australie tengah.
No 2 f 3.25, Tiongtoa f 2.60 dan Ti
Citroneila Olie: Kemaren ada
ongliap 2.25 perpicol. Boeat bawang
djadi
boeat lev. Dec, dan djoega lev.
keloearan baroe diminta f 2—-p. picol

DITANGGOENG

Konon kabarnja 1 brigade infanterie|

VOETBALWEDSTRIIDEN

sesoecatoe

1001/o

memeriksa.

kesana oentoek

jang

OBAT KOEAT JANG PALING BAIK
Terdapat pada segala roemah?2 obat dan
t oko2.
sekali-kali
tidak
dipegang
Sanatogen
dengan t angan dan tidak menaroeh soeatoe
bahagian djo ega jang tidak diizinkan oleh

PENJAKI

itoe koeli telah dimoesnahkan sama
sekali, sedangkan makanan koeli telah
dibawa lari oleh orang Koebee. Ass.
Resident dari Palembangsche Beneden|landen telah berangkat kesitoe, oentoek

roeang? toeboeh

SANATOGEN

Katjangtauah: Boeat kwaliteit
|di goeroe bantoe pada Openbare Inl. Ya—Aljechin '/, (Poetih) 61/,—9",.
Cberibon pendjoeslnja minta f 5,40
afdee
Partij 17 Den Haag 41 zetten Euwe per picol,
ISchool kelas 2 di Pedamaran,
ling Palembangsche Benedenlanden, 1—Aljechin 9 (Hitam) 7/,—9,
Partij 18 Den Haag 51 zetter Kuwe
residentie Palembang
padu masa ini
Katjangkedele:
Noteering
lia telah diangkat lagi mendjadi goeroe 1 ,—Aljechin '/: (Poetib) 8—10.
harga boeat lev sedia mata hitem fob
Partij 19 zetten Eindhoven 49 zetter Probolinggo atau Panaroekan f 3,85
bantoe ditempat terseboet.

presenan

ini diperiksa oleh

Eu-

mengisi

sehat.

Kuwe

we 1/,—/Aljechin '/, (Poetih) 4'/:—71/2

toean GJ.F.G, dan akan

perkara

23 zetten

roe-bantoe bangsa Boemipoetera pada we 1/, — Aljechin '/, (Hitam)4 — 7,
Openbare Inl. School kelas 2 di Tan
Partij 12 Amsterdam 26 zetten Eu-

Idari goedang

kawannja,

“1'/2—1"2

/»—Aljechin 1/, (Hitam) 31/,—5'/,
Partij 10. Den Haag zetten Euwe
O—Aljechin 1 (Poetih) 3!/,—6'/z
Partij 11 Groningen 30 zetten Eu-

hal jg terseboet itoe oleh

doea

Hitam

Partij 6 Haarlem

Kartoebi ini menjanggoepi oentoek
mendapat

Y»,

—Aljechin 1 (Poetih) 3—3
Partij 7, Rotterdam 34 zetten Kuwe

kata soerat kabar ,, Loc.“

akan

1—1

60 zetten Kuwe

Partij 4 Amsterdam 27 zetten Kuwe
'/»—Aljechin '/2, Poetih 2—2
Partij 5 Den Haag 41 zetten Euwe
1—Aljechin 0, Hitam 3—2

di Teloekbetoeng

djaga keamanan, kata Anip Aneta,

ia

1, Poetih

/,—Aljebin

ga

Kebakaran ini dilakoekan dengan
perantaraan seorang Boemipoetera jg
bernama Kartoebi jg mendapat perin
tahnja oentoek membakar roemah tsb.

oeang dari

50 zetten Kuwe

Parsij 3 Amsterdam

Sanatogen

Kuwe
Cornelis O—Aljechin 1 (Poetih) 3—5
Partij 9 Den Haag 40 zstten Euwe

telah dikirimkan

| karena

kerdja.

soedah kosong dengan tenaga baroe dan mendjaga
soepaja persediaan tjoekoep.
Dan dengan memperolth kekoeatan dari Sanatogen, maka penjakit2 akan lenjap dari roemah
toean. Dengan hati jang riang toean akan mengerdjakan pekerdjaan toean dan poen dengan berBiasakanlah memakai Sanatogen sekoerang-koerangnja doea kali sehari
agar soepaja toean tinggal koeat dan

Kaboepaten oentoek menjamboet
pa —Aljechin 1 (Hitam) 3—4
srahan roemah itoe soepaje ditetapkan: 0 Partij 8 Leiden 26 zetten

didesa Kandeman.

| menindakan

Haag

jang beroentoeng teroetama

Sanatogen mendjaga toean tinggal koeat, sekalipoen badan toean kadang? terlampau banjak be-

tjatoer Wereldkam-

1 Den

perkawinan

terganggoe.

1—Aljschin 0, Hitam 1—0
Pariij 2 Rotterdam 41 zetten Kuwe

ber 1937 ja d. ini Raad van Justitie
djoega kena ditombak oleh itoe koeli,
Semarang
akan memeriksa perkara
karena
tombaknja
vrang Koeboe be
toean @GJ.P.G. beroesia 28 tahoen
ambtenaar dari Dienst In-en Uitvoer- |roentoeng dapat direboetnja.
Sesoedahnja mereka itoe bertempoer,
rechten dan Accijvzen dan jang ber
tinggal di Pekslongan dan jang semen
djak tanggal 29 September jbl. telah

raga

Partij

Verkeer

itoe ditjaboet,

ena

—

Adapoen

sekali bergantoeng pada kesehatan jang tegap.
Apabila salah seorang diantara kedoeanja, soeami
atau isteri, lemah, maka persatoean hidoep akan

pioenschap :

College Gecommitteerden
menjam
paikan ontwerpbesluit kepada Raad

Dienst

R.R. Serang

Permainan

Cornelis.

dan Waterstaat tgl. 12 Dec. 1936 No
|A 57/23-22, maka roemah legyer letter nummer A 1443 di Kebajoran di
pasrahkan pada Kaboepaten boeat di
pakai Polikliniek, akan tetapi roemah
'itoe tidak dipakai sebab adanja ditem
pat jang tidak baik boeat polikliniek.
Oleh karena itos Directeur Verkeer
dan Waterstaat minta soepaja pasra-

Dipindahkan

2. Hla,—la—la | Bang Bedjat siti, maoe
sih maoe,' tapi nggak oesah belajar,

|.

F

Boeat

»Perang Boelan“. Boekan maen ba

liat

boelan Mei

bertandingan

Tentang permainan tjatoer
Flobhr hendak
main tjatoerde
ngan Aljechin

(regentschapsblad

1

c

goesnja. Djoega ik merasa kagoem
dipakai

ketiga.

akan

40.000

7. Voorstel menetapkan anggaran
Den Haag diberitaka oleh A(begrooting) Kaboepaten oentoek th '38 nipDari
Aneta.
Flobr telih mengoemoem
(regentschapsblad
o. 47
kan
kepada
djoernalis, bah
8. Pemberi tahoean dari soerat soerat wa ia hendak Djoernalis
memain tjatoer dengan
jang keterima,
Aljechin
oentoek
mereboet
wereld“90. Rondvraag.
kampioenschap.
-. & wae

Ah, bang Bedjat kalau kena so'al
bioskop, pajahs ma'loem orang mode

Gjaman babeula.

jang
46

sangat

lebih

,

ketjil

kelnearan

berbagai bagai fabriek ada f“1,85 per
blik dari 24 kati bruto,
Copra: Noteering Londen nom.
14-2-6 pdst. per ton, harga disini me

PIL

PENJA KIT
Tjap

DAOEN

heibat

dan biar bagi-

KOELIT

TOEMBAL

Seperti: Koreng, boedoek, koerap, dampa, borok, bisoel, dan
Eczeem basah atawa kering, lantas baek sama obat di atas.
Zonder dimasak boleh lantas dimakan dan tida merasa apa2,
djadi gampang boeat anak2.

Harga 100 pil #0.75,

200 pil f1.25,

300 pil f150

Roemah

Obat

500 pil f252 .
Karoehoan

. BANDOENG
dan Filialennja,

8

EEGE)”C,5$959#995555FPAPPAAAAAA

Djoem'at
10 Dece

RESIA
KETJANTIKANNJA

GINGER
ROGERS
ada mengasih banjak
kafaedahan pada Sarinah

'Volksonderwyzer R.R, Krawang me
nerima duurtetoeslag
|

O.D, pembantoe Soebang mengabar
an
Pada 1 Dec '37 ini goeroe goeroe
Volksschool
se Regentschap Krawang
pada

led

(Motor4 Pikiran
jang sehat hanja dapat bernaoeng ditoe
5

2 Manan. penjakia Tebih baik daripada mengo
21 2 La na
2
Oleh Dokter Aminocedin

0...

duurtetoeslag,

tt goeroe Volksschool

. Medisch-Hygienische Propaganda
3

meneriwa

dihi

toeng dari moelai boelan Juni "37, dus
roenerima

7 boelan terhitoeng

bl Dec

ini

wa
Sarinah: “ Kenapatah saja poenja teman2

Tidak perloe kita oelangi lebih pan

djang betapa mereka

berterima

GINGER
ROSERS

bisa mempoenjai paras moeka jang begitoe
tjantik dan menarik? Saja ingin sekali
mengatahoei resianja itoe.”

kasib

Radio

1

Pictures

Pa,

uja kepada jg memperhatikan
nasib
mereka,teroetama choesoesrja terhadap

PKT

Boepati atas pemberian extra ga

djih itoe,
'»

Oetjapan berterima kasih

B, Memakai kakoes: Hal Ikraan2,

— inilah jang moela mosla sekali dioeta

makan, dipentingkan,
kav, dimana mana |

sehingga orang ta' perloe me

masoekkan

kakinja

djualam

kolam.

D. Makanan Soepaja kita sehat,
. ada MHP, karena ditempat tempat maka hendaklah didalam makanan
itoelah banjak penjakit jang datangnja itoe adazatzat jg perloe boeat toeboeh

kan

sadja mendapatnja

itoe

extra

boe

gadjih

sebagai penambal beban ruemah tang

oeang sebagai adat kebiasaan
dari berak, jaitoe penjakit tjatjivg tam kita: tetapi masih banjak dari kita jg biperloean
diwaktoe lebaran,
“bang. Degan
oesaha memperpropa
ta"

mementingkan

hal makanan

3 LA

ga jg oemoemnja koerat karit, akan
tetapi poen dapat diterima 'diw.ktoe
mereka sedanguja perlue
memboetoe

|

Tu

3 ap

memakai kakoes,

ae

Daga A

MHP

ber:

an

Dalam icbtiar memperpropagenda

— kan memakai kakoes ini, orang

mesti

. berbati hati djangan sampai

|Oeroesan kesehatan jg maha penting beliau sebagai pengawasan jang ter
ini tidak diperloekan, tetapi bal bal kemoeka didalam doenia Volksscholen,
jg

ta" bergoena

berojal2 jg ta' keroean

“ kakoes

berdiri,

bermatjam

matjam

lebar disini bahaja jg mengantjam

soedah soedi mewperhatikan
nDasibnja goeroe2

tanjaan ? Jang besar apa orang orang 'ranak itoe didjadikan Compagnon boe
at

Menoeroet pengalaman saja:

thabib agar dapat

kita memasoek

boleh ikan dengan pelahan pelahan nasehat
dibilangkan poekoel rata tidak !
jg bergoena waktoe menolong perem. Mereka hanja takoet akan hoekoe poean beranak seperti :
man atau denda apabila mereka ta”
Mentjoetji tangan, berpakaian bersih

mboeat kakoes : Pembesar

diatas

| menempatkan

perempoean

ditempat

Doenia

apa perintah itoe ditoeroet atau tidak,

tetapi ta' dapat

Pembesar memaksa

orang mewakai kakoes, karena kalau
mace djoega mentjapai maksoed
ini,

tentoe perloe diadakan dimoeka

tiap

oeri

keloear, djangan

memitjit2,

peroet kalau oeri masih ada didalam
peranakan menjoeroeh tidoer perem
pocan jg soedah
tal rendah dil.

kanak2

Soedah

tiap kakoes seorang jang digadji jang beberapa djiwa anak anak melajang
kerdjanja ta' lain, melainkan
menoe karena salah tjara mendjaganja baik
lis diboekoenja apa kakoes itoe saban hal badannja, baik hal makanannja,

“hari dipakai atau tidak.
Apakeh disini ta" lah akan dioeraikan lebih
moengkin ini? Djadi njatalah, bahasa pandjang, tjoema ini satoe oeroesan
paksa atau perintah aloes satoe sikap jg mestinja mendapat perhatiav dari
jang ta' boleh dipakai sama sekali: kita sekalian karena ingatlah, kanak
manoesia itoe haroes diberi penerangan kanak jg sekarang inilah akan ganti
“bahasa memakai kakoes itoe perloe kita kelak! Bagaimanakah halnja ma
dan makeoed ini tidak dengan seketika sjarakat kita kalau anggauta anggauta
sadja dapat ditjapai, O, tidak, berboe| nja ta' sehat?
2 lan boelan bertahoen taboen baharoe:
Masih banjak lagi soral soral keseha
kelihatan hasilnja, biarlah kita seba tan jang patoet dapat perhatian,
gai toekang membersihkan tanah dan
UI. Siapajg akan mendjapenggali lobang, akan ganti kita akan

. menanam, bibitnja dan jang sesoedah
itoe akan memetik boeahnja!
..

lankan

MHP

itoe?

Kalau ditiap tiap

adakan

MHP

daerah

ini, tentoe

akan di

ta'akan

ter

Begitoepoen ditempat jang
ta' ada bajar ongkosnja,
oleh Pemerentahi
tjatjing tambang, perloe diberi nase oentoerglah beberapa Regentschap di
hat memakai kakoes, karena dengan |Djawa suedah meoesahakan
sendir,
djalan begivi kita orang mentjegah MHP jini dengan organisatie jg terapenjakit2 peroet jang lain jang mana toer! Tetapi disamping badan badan
lalat mendjadi alat memindahkannja jg opisil ini, dapat djoega kita seka
— C. Kebersihan: Agama Islam lian penjokong, menolong memperpro
mendidik

oemmatnja

mentjintai keber

pagandakan apa

jg

kita ketahoei jg

sibau dalam segala hal:
boekan ber mengenai bygiene itoe, tentoe sadja
sih waktoe hendak sembabjang sadja, djangan kita membitjarakau
hal hal
tetapi kebersihan

seloeas loeas penger

tiannja, Nabi Besar kita telah bersab
da:

» Kebersihan itoe sendi dari agamas!
Kebersihan itoe sebagian dan Iman"!

(Cultaur Islam). Apakah kita mendjoen
djoeng tinggi perintah Nabi kita itoe?

jg kita dengar

dari ahli

salahnja malahan
sampaikan

poela kepada

dara jg beloem

ahli

bagoes,

ta'lah

kalau kita
soedara

soe

mendengarnja, tentoe

sadja ini boekan propaganda
jg tera
toer, jg lengkap dengan personeelnja

sih

dan

saja

beloem

XeLTS

(banjak

mandi '(perantaraan

seboleh2nja bersaboen) 2e pakai ran

,,brochure“,

jg memperbintjangkan

soerat

seba

soal Hy

an, 3e roemah 4e halaman dan terle 'giene itoe: tetapi sajang, amat sedikit
bih2 jg mengenai ibadat seperti per sekali digolongan masjarakat
kita jg
kara kebersihan mesdjid2, Roemah soe pandai membatja,

toe

tocan Moehadi
Danvesoegondo,seorang Boschopzichter

mendjadi Bosehopzicbter

mendjadi tijlelijk didalam

itoe djaba

tan,

mesdjid

dalam

satne

doesoen: di 'itoe adalah

nerbitkan

keheranan

jg sangat. Inisa

di

ssk. Le

"

"ja toean Rd, Soerono Atmosoepomo,

contact

sebib

ketakoetan.

waktoe me

perhoeboengan

de

ngan rakjat, djadi disitoelah ada ke
sempatan jg paling baik akan mem
beri rasehat seperti:

membersihkan
meminoem
air

roemah, halaman,
jg soedah dimasak,

mementingkan
kebersihan
langgar
langgar dan mesdjid dan keperloean

memboeat kakoes

(djangan perentah

haloes).
goeroe

Kalau maoe,

BATAVIA

masdjid

jang

toea itoe,

akan

ini pekerdjaan,

di Indonesia

satoe instelling
banggakan.

dapat

Islam

akan

Dalam

berdirilah

jang boleh di

Ini tahoen dimana-mana negeri, Ha
ri Raja Idoelfitri terdjadi 2 hari, jalah

(tanah lapang) djoega diterimanja zakat fitrah jg dibagikan kepada fakir
dan miskin, agar ia toeroet djoega be

masih pitjik pengetahoean ke Islaman
mendjadi heran, manakah jang betoel.

riaja.
Menoeroet

.pengoeroesnjas

penoelis

dapat keterangan, soedah diterimanja:
1095 kati berar dan jg beroepa (wang
ada f 5,82'/2 Orang jg miskin (gezin
nen) jg soedah menerimanja bahagian
zakat fitrah ada 209 orang, beroepa
beras dan wang.
Kelebihan wang sebesar f 2,75 dan

beras 12 kati soedah diserahkan kepa
da ASIB
Moedah2an

tindakan

dilain

ra'jat

jg boleh dipoedji.

th lebih berhatsil

moelai

pegang

wang

1

Hari Raja 2 hari

hari Saptoe

Mestinja

dan

Minggoe.

Penoelis jg

Allah menoeroenkan ajat ajat

dalam kitab Soetji Algoer'an hanja
satoe maksoed. Tidak dapatkah oemmat

Islam

membereskan

kan

memangsalah,

ivi perbeda-

an faham, dengan mengorectie diri
masing masing. Kalau jang didjalan
boeanglah, karena

berapa riboelah djoemlah oemmat Is
lam jang sesat, djika kesalahan kesa
lahan tidak dibetoelkannja. Penoelis
kira, ini oeroesan

bisa dibereskan oleh

Madjelis

Islam jang baroe sa

dja

Loehoer

berdiri di Soerabaja

toean Hoofdbestuur PPDP
loebond) di Solo. Moedah
sadjalah.

Adanja petasan (vuurwerk) pada Ha
rid moerid itoe masih moeda, moedah
dimasveki nasehat nasehat jg baroe : ri Raja ini th, ada lebih banjak dari

lain halnja dengan jg toea

ketjil Ik.

oleh perkoempoelan Moehammadijah
di keloearkan bulletin, ketjoeali me-

djoega dari golongan golongan ini Tanda
banjak hasil MHP itoe, karena moe

dengan ban
(Penghoemoedahan

BO

TJIAMIS

th jg laloe jg bisa dibeli oleh ra'jat.
Hingga waktoe itoe petasan bersama2

Keberatan rafjat desa Tjinjasig dan
—
sekitarnja
(Ond.
Panawangan, distr,
toepnja dengan kapoek, Kapankah ra”
Kswali Reg. Tjiamisj ter
jat Insjaf, bahwa pada ini waktoe
hadappendirianfabriek
wang terlaloe soasah ditjari, hanja di
dalam hal MHP ini!
»Atjisampeu"“ (Tapiocaboeang
dengan
sekedjap
mata
sadja.
Toean Goeroe ini ta' perloe membi
fabriek)
perloe
menda
tjarakan hal2 jg soelit soelit jg berhoe Apakah tidak bisa diganti "dengan ke
pat perhatian jg wadjib
boengan dengan MHP:, tetapi tjoe- senangan lain roepa jg lebih berfaedah
dimana adat kebiasaan itoe telah ber
oerat berakar. Dari sekolah, baik se
kolah oeroesan doenia, baik sekolah
agama, hendaknya datang kemenangan

koeplah kalau mereka senantiasa mem
beri nasehat, kepada moerid2nja seper
ti:

meminta

korban

lat itoe,

5e kebersihan dalam segala hal.
6e babaja njamoek, propaganda me
makai kelamboe.

annja.

Sebagai penoetoep berseroe saja

pada sekalian

dinjalakan, telinga 'orang haroes ditoe

dan

bergoena

boeat oemoem

dan men

golougan

Indonesia akan -berdaja

ke

masjarakat di

oep:ja

akan

berichtiar soepaja organisutie MHP.
ini moentjoel dimana mana, baik de
ngan organisatie jg mempoenjai plan

jg tertentoe, baik dengau tenaga jang
ada didirivja, lebih terhadap kepada
golongan thabib thabib golongan BB
kepala kepala Marga goerue goeroe ber
sama sama kita mendapatmaufa'atuj

Pembantoe

kita chabarkan,

bahwa

djadi eji'arnja Agama Islam. Oempa didesa Tjinjasag onderdistr. Panawa
ma boeat mendirikan roemah gedong ngan, distr. Kawali, Regentschap Tji
boeat keperloean Islam, oempama boeat amis ada seboeah fabriek ,Atji Sammadrasah, polikliniek, roemah
sakit peu“ (Tapiocafabriek) sedang diberdi
dsb.

Moedah2an

mat Islam moelai

sadja dilain th oem-

Fonds

ingjaf.

Islam

Soedah kerap kali dalam
kabar

'(dibentangkan

rikan, akan

tetapi banjak

orang baha

gian desa tsb dan sekitarnja merasa
keberatan akan pendirian fabriek itoe,
disebabkan air jang akan dipakai oleh
ini soerat fabriek tsb mengambil dari kali ,Tji

oleh

Rea-

list, bahwa soedah waktoenja diadakan
fonds Islam. Tetapi menoeroet setahoe
jg bavjak karena Ia penoelis, itoe seroean jg moelia beloem

toe djalan poela boeat mengembang
b.B Bdan Kepala? Marga.
kan perjakit koelit, Oentoenglah di
Pengaroeh golongan ini boekan sedi Moedab2an seroean saja ini djangau
negeri2 besar seperti mesdjid Ngam- kit, tjoema hendaknja
nasehat
golo lah seperti seroean 2 di £ padang pasir|
pel di Soerabaja dll.nja soedah ada ngan ini ditoeroet oleh rakjat sebab

djolang“,

ngan

kali

mana

menoeroet

ketera

dari ra'jat dessa Tjitjadas apabila

moesim kemarau sedikit sekali airnja,

sehingga

apabila

fabriek

itoe djalau,

dapat samboetan jg semestinja oleh
oemmat
Islam
oemoemnja. Beloem
waktoenjakah.
Soedah djawab penoe
|
is, dan dengan gampang, asal dengan

tentoe ra'jat desa Tjitjadas akan men
dapat kekoerangan air,
Sedang wenoeroet keterangan lebih

penoelis tahoe, koetika Perkoempnelan

njalah jg

soetji hati, dan

karena Allah. Seperti

Moehammadijah
mengadakan Shalat
Hari Raja Idoelfitri, bertempat di Ia
pavgan
KBI toeroet kp Toeksongo
(Poerworedjo) jg dapat hadlir Ik anta
ra 3 a 400

orang,

maka

mintanja soepaja mengisi
jg soedah di sediakan.

masing2

di

tjelengan

djaoeh, fabriek itoe diberdirikan atsa
sawah-tjarik desa. Maka seharoes
perkara

berwadjib

lebih dalam

mengoesoet ini

soepaja djangan-

lah keperloean seorang (fabriek) sebing
ga meroegikan orang barjk choesoes
»ja bagi ra'jat desa Tjitj- das,
x

Noot dari penoelis:
Menoeroet penjslidikan penoelis ra

Dari pengoeroesnja penoelis dapat jat disana scedah dari doeloe memang
tahoe, bshwa semoga hadlirin jang soe gemar sekali pada tiap2 tb.nja itoe sa
dah mengisi tjelengan ada 229 orang ma mensnam
,sampeu", (singkong)
dengan totaal wang f 251, wang ma Tjnema oleh karena memaag soedah
na djoega gusena keperloean Islam. kebanjikan rajat bangsa kita pandai
Tidak dapatkah
ini tjonto ditosroet menanam akan tetapi tidak
pandai
oleh roepa2 golongan Islam? Asal de mendjeal atau merobah mendjadi
ngan soe'ji, akan besarlah faedahnja lain barang,“ maka
barga daripada
'joba sadja, pada tiap2 masdjid dise- sampeu (singkongJitoe
tidak bisa
diakan seroepa itoe tjelengan. Batoe dapat
mahal.
Pada waktoe seka
"

“

N.V.,

koendjoengan
500 orangx 1 centx5
Djoem'at &
f 25—
satoe
boelan,
Wang mana distorikan kepada Comite
(Centraal comite)
jang diserahi me-

taboen

Gerakan zakat fitrah
Pembantoe menoelis:
Boeat Hari Raja Idoelfitri ini th.

Soeatoe

c. Goeroe

ZEEPFABRIEKEN

ngoeroeskan

0 GG —..

VARIA POERWOREDJO

ogandjoerkan boear bershalat di oro2

Boleh dibilangkan sebab
reka ada

10 bintang? film

LEVER'S

Diserahi pekerdjaan didalam ressort

Madjenang seba

kesempatan
menjokong

tempat berchotbah banjak kelihatan besar:
nadjis tikoes, begitoe djoega tikar? (tentoe sadja golongan jg lain dapat
djaoeh dari bersih, tentoe sadja kesem djoega mengerdjakannja)
patan jg sebagoes2nja boeat penoelis
a, Thabib2
mempropagandakan kebersihan dalam
Hendaknja
soekalahtt. ini dimana2
segala bal ta” di pediarkan sadja,
hygiene itoe se
Begitoe djoega halnja kolam2 tem memperpropaganda
pat berwoedloe, betoel hoekoem air- perti sedang ia tourne didoesoen doe
nja soetji, tetapi kalau kita melihat soen dikoempoelan apa sadja seperti
lezing. 'diroemah roemab
bagaimana tjaranja orang2 mewmasoek memboeat
dengan
djalan
menoelis
karr kakinja kedalam kolam itoe, me sekolah,

485.610

Bosehopzichter,

kejakinan, djangan

LUX

9 dari antara

doedoekannja toean M Pandi, seorang
Boschopziehter.
Diserahi pekerdjaan didalam ressort

Kalau nesebat nasehat jg sedikit?
jg ba
MHP. ini soedah meresap diotak anak anak
lagi
peberapa golongan jg ter itoe, jakin saja, kita ta? djioeb
dari
masjarakat
jg
sempoerna
keada
|

tji, Roemah tempat beribadats penoe | Jg mempoenjai
lis telah melihat sendiri kekotoran sa goes sekali boeat

oleh

ressort Modjorajoeng dan Ngadiredjo
dengan Mndioen sebagai kedoedoekan

semoeanja, lebih

dalam hal badan

Dipake

WANGI

Diserahi pexerdjaan didalam reseort
Tjilatjap dengan Tjilatjap sebagai ke

Diangkat

lobang? koelit dan member-

——

le Menoetsep moeloet, kalau batoek
perkakasnja dll.
satoe
djalau mentjegah
penjakit tbc
Ditanah Djawa dipakai orang seba
2e Memotong koekoe dan mentjoelebih sarak sanak jang djaoeh didoe gai alat MHP itoe
V
Boen.
Disana ,.kotor dalam pakaian,
le film2 dari asal roepa2 penjakit tji tangan.
3e Menggosuk gigi, lebih lebih ma
kotor dalam badan, kotor dalam roe
2e Manteri Propagandist jg datang
lam hari kalau maoe tidoer
mah tangga“
masih bersimabaradja mengoendjoengi orang doesorn
4e bahaja lalat, mengingatkan baha
lela: tentoe sadja tidak dalam semuea
Djoega mengadakan
cursus cursus
Isa lalat jg ketjil itoe lebih besar ba
doesoen, tetapi boleh dibilangkan da doekoen beranak,
hajanja dari harimau dan boeaja, ka
lam kebanjakan.
$
| Djalan jg amat moedah sekali dan rena
penjakit2 peroet dysenterie dll.
Dari (itoe perloe diberi nasehat ber akan banjak hasilnja
jaitoe dengan

Rasa

SABOEN

de

pada dienst didalam Houtvesterij Nga
ban wi toean M Soemardji, dahoeloe ia

bersalin dengan
:

F. Mendjaga

sesoeai

Boschwezen.

dapat memberi perintah soepaja tiap jg bersih, memotong poesat kalau a- Madjenang dengan
tiap roemah ada berkakoes dan dapat inak lahir, djangan menoenggoe sam- gai kedoedoekannja

mempergaksikan dengan mata sendiri pai

nja

djaoeh

Moedah moedahan sadja, lambat Ia
oen
kedoedoekan
Volksonderwyzer
jang

kedalem

sihken semoea daki2, jang terdapet dimana
lobang? itoe. Saboen itoe membikin koelit
tinggal segar dan tjantik selamanja.

dari sempoerna,

pe mendapat perbaikan
bentoek dan kwaliteitnja. Sekarang 'rempoean2 jg bersalin karena tachjoel Dgan djabatannja.
kakoes soedah ada, timboel tanda per ini. Perloe benar doekoen doekoen be—9G

itoe djoega memakai kakoesuja?

tjepet, masoek

kepada

tsb, jg memang

ta njata peri penghidoepannja

dengan
orang?
rjahaja
Saboen

"TOEROETLAH tjontonja bintang? film jang tjantik. Pakelah
Saboen Wangi Lux goena merawat kamoe poenja kaeilokan.
Saboen Wangi Lux ada sampoerna sekali boeat dipake saban
hari. Boesahnja jang membikin ilang semoea kakotoran dengan

ini,

ada ,pe 'dihoetan makan, seperti melebih lebihi
rintah baloes“ : lebih lebih kalau dari dalam
bal perkawinan, mentjoekoer,
pihak BB memberi nasehat (batja bersoenat dll.
perintah baloes) maka sebagai tjenda | E. Tacbjoel2 dalam bersalin
wan waktoe moesim hoedjan kakoes Ta' lab perloe saja oeraikan paudjang

Selang beberapa minggoe, koetika Sarinah
teman2-nja menonton
“Pasar Malem ” banjak
telah terheran-heran melihat Sarinah poenja
ketjantikan.
Itoelah semoea ada djasanja
Yangi Lux.

ke

Kita dari pers tidak loepa toeroet
boekan karena ketiadaan wang sadja, djoega bergirang dau berterima kasih,
'hadjat, soepaja pevjakit tjatjing tam tetapi karena ta" pengetahoean dalam dan patoet djoega menjampaikan poe
bang ini lama lama tambak berkoe oeroesan ini dan karena kekikiran 'djian terbadsp PK'T Boepati Krawang

gandakan

Sekarang Sarinah dapet mengatahoci itoe
resia jang dimoeat di soerat kabar. Jaitoe
sebabnja memake
Saboen Wangi Luxs
saboen jang dipake djosga oleh Ginger
Rogers din 'ain? bintang film.

mengenai

Oemoem di Solo

keboetoehannja semoea per |' j

kampoengan
poeng.

mengoerangkan

hadlir di Stadion

ILANGKEN

dan semoea roekoen- kam

Berdirinja

federatie itoe tidak

bak dan kekoeasa'an

mg

vja roekoen-kampoveng itoe masing2,
melainkan kalau mempoenjai kebve
Itoehan

senam,

dau

semoea roekoen-kam

Ipoeng

koeat kalau

Ikan

itoe

lebih

deratie itoei

-5

Ppak ognka mp Dea

Ingoet

Laki-laki jang telah ilang separo kegagahannja.
5
Dengan poenja satoe perkakas S P.S. contant, Tantas poenja
kekoeatan

:-itoe tidak poe|

kepada

menu

in Voorzitter dengan

di membajar oeang dan tidak dikoera
ugi bak atau kekoeasa'annja masing2
” 'Toean voorZzitter sendiri laloe me-|
Basis atau dasarvja roekoen kamsemoea p: poeng dau Feroekam itoe havja satoe
rangkan kesimpoelannja diatas,
de jalah persaudaraan atau keroekoenan.
a-|dato 4 sprekers terseboet
gan memberi penerangan sedikit pan Dengan dasar keroekoenan ini orang
1 ajang atas keadaannja roekoen kam bisa mengoempoelkau kekoeatan, dan
pemerentah Rijk Mangkoenagaran me 'poeng dan federatie Feroekam itoe, kekoeatan jg tiwboel dari persatoean
njawpaikan poedjian slamat kepada jang dengan pendek kita terangkan jatau “golongnja semoea rajat pendoe
malam pertemosan alal bicbalal oe- seperti berikoet:
doek perkawpoengan itoe bisa men
moem itoe, dengan menjatakan perse'“| Soedah beberapa th, ini masing2 datangkan kekoeatan besar oentoek le
ber perkampoeng berdiri roekoen kam- kas tertjapainja segala jg dimaksoed
kepada sera
toedjoeannja pemerenteh
meskipoen itoe sebagai kan, Seberapa besarnja kekoeatan dajang
“a,Ipoeng.
ada
badan per
bimpoe
nan tetapi berlainan ri ,persatoean“ itoe soedah tidak per
Se: Itjara bekerdjanja. Roekoeu kampoeng loe diterangkan, orang telsh bisa meenltidak poengoet contributie dan se rasakan sendiri sendiri. Dari itoe ma

'pelperbanjak tetima kasih.

zitter, laloe

2 yes ana beliau

doedoek rabajat di kampoeng2 semoea.

roekoen kampoeng dengan Faroekam
keloearganja.
Pekerdja'an ejang te- jg semoeanja sama berdasar persauda
tah dilakoekan, kalau ada orang me- raan dan keroekoenan itoe lebih di
ninggal doenia, roekoen kampoeng koeatkan lebih dirapatkan.
Sebagai penoetoepnja maka toean
itoe laloe bekerdja. mengidarkan lijst
Voorzitter
minta kepada ,semoea" jg
derma
atau pakai tjelengan dan :«
bagainja kepada semoea pendoedoek |berbadir soepaja bsrseroe 3 kali ,,roe
di dalam perkampoengan itoe. Hatsil jkoen, roekoen, roekoen“. Permintaan
'nja oeang derma itoe sesuedahnja diam iui di ikoeti dengan soeara berbareng,
bil boeat beja looper laloe diserahkau hingga sangat menggembirakan pada
semoea kepada waris dari orang me semoea jg berhadir,
Djam 9,30 malam pertemoean alal
ninggal doenia itoe. Nanti pada wak

kota Mangkoenagaran, tetapi lambat)
laoen mendapat perentah soepaja

penggawe keloeraban kampoeng itoe
mengoendoerkan diri. Boekannja ini
berkehendak mendjaoebkan diri tidak

maoe bekerdja bersawa sama dengan

rahajat pendoedoek kampoeng di dae
rahnja, tetapi hanja meloeloe soepaja

timboelnja keroekoenan dan initiaticf toe berangkatnja majit ke koeboer, Is bicualal
di kam loe-diboenjikan ketongan (tong2), oen Yuorzitter
itoe dari rabajat pendoedoek

poeng itoe sendiri2, jang ini bisa bi toek berkoempoelnja pendoedoek kaw
kio bersih atas perhoeboengannja peme poeng, boeat mengiriag majit itoe ke
| rentahan dan pendoedoek, djangan 'koebueran, sampai rampoengnja pe
samp i timboel anggapan bahwa roe ogveboeran, Minta oeang derma dau
'koennja pendoedoek itoe kareva dari wmengiriug majitjatau melajat itoe tida"
| perentah dan adjakannja pemerentab dipaksa dan tidak dibaroeskan, melain
:

kau sesoekanja

tebaluja

sendiri.

Tetapi

dari

perasa'an persaudaraan dan

Adanja roekoen kampoeng sekarang keroekuenan maka bavjak sekali jig |
ini soenggoeh mendjadikan persetoc 'kasih oeang derma dan datang mengi
| djoeauoja pewmerentah Mangkoenaga ring mejit.
rap, karena dengan initiatief dari ra
Lain dari itoe soedah banjik djoe
hajat pendoedoek kampoeng itoe seu
diri akan bisa membikin ringan dau iga roekoeu kampoeug jang bekerdja
kebaikan djalannja pemereutah de- pada tiugkatan dau lapaugan lain,
— ngau rahhjat. Acbirnja kalau berdiri mitsalnja mendirikan toko cvoperatie,
nja kalau roekoen kampoeng itoe soe melakoekan pendjaga'an ronda pada
|.

| dah berdiri sentosa, kalau ada keper

waktoe

malam

perkampoenganuja sen

coemoem

itoe ditostoep

oleh

dan laen-laen penjakit, lantas pake

djantoeng
ana

Kn

Ong panas sangyyayar
|

una

MunaaN Gd sah ID sa ha

(ON

mani

goro comwaudant

pradjberit

Kraton,

merentah, itoe tentoo bisa
pada

kebaikan

boelkan

nja pihak,

tidak

dengan

menim

kedoea doea:

agan itde masing2,
ini
Dalam
tahoen

2

atas persetoe-

menimboel djoeannja

| kan salah mengerti dan sebagainja.

| Pidato dari R.M T. Partono Hando
jonoto sebagi wakilnja psmerentab

beberapa roekoen kampoeng
''itoe bisa didirikan satve badau federa
tie, oentoek mewmpersatoekau kekoea

tau

pada

bagian

jaug oemoew,

jang

per botol terisi 100 gram netto f1.70

Harga

per botol terisi 500 gram netto f7.50
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KANANNYA

rah

soenggoehpoen

akan

na soedah

diss

berdiri

fabriek

,atj:

memang

soedah

men

samp«u harganj: masih djoega rendat
jani f 055 per pikol soedah dikoepas
Lebih

djaoeh

| Gjadi kebiasaan djoega dari roepa2 ba

| yang basil boewi seperti padi, bawang
— dil,nja fatsal harga tidak bisa dipegang |

Pada th depan dan seteroesnja moe

ditambah fpoela banjak terdjadi,

oempamanja soeatoe bagian pekerdja
an jg biasanja dikerdjakan oleh tiga
orang dipegang hanja oleh seorang sa

Karet
Didalam
ngeloearan

wa

lampoe penerangan dalam stadion,

pemeriotab Krido Nirmolo
toeau dokter

kasih

ban

dan verpleegers dengan

avja hanja berdjilan dengan gratis
karena pertolongan dan bantoean atau
sokongan

belaka,

Boeat di Solo alal bichalal oemeem
ipi adalah satoe tjara dan oesaba jg
pertama2 kali
diadakan, Semoeanja

berdjalan dengan rapi dan selamat
dak

ada halangan

sedikitpoen,

Menilik kesemoeanja itoe soedah se|
wadjiblah apabila rajatmendapat toen
me |
a2nja
toenan jg sesempoernsoepaja

kemoediannja djadi setengah

perantaraan Pemerintah

reka dengan

bisa

doenia.

berhoeboengan
:

Maatschappij Pomanoekan dan
Tjiasemlanden

Moelai ini tahoen mengeloear
kan lagi gratif catie kepada per kit dari keadaan abuormaal
soneel Indonesier, boeat satoe 'bampir normaal
oentoek

pertengahan

rendah

Moedab2an
dapatlah

gadji di

Oleh O.D, pembantoe Soehang:,
Banjak jang ta' asing lagi kepada

Seperti halnja dengan rajat Tjinja- | roetama

mengoesahakan

hasil

te

tanah

(ondernemingen) diseloeroeh Indonesia
kah pemerintah memberikan bantoean jang Hoofdvertegenwoordigernja bersoepaja rajat disana dengan setjara| tempat di Soebang dan Directieschap
—.. tooperatief dapat mendirikaa fabriek nja ada di Londen,
| atji sampeu sendiri? Jg menoeroet
Disini boekan maksoed kita akan
3 penglihatan penoelis atji sampeu seka| menoeliskan kebesaran itoe My, teta| yang ada ramai sekali dipasar doenia. pi pokok pangkalnja jg kita maksoed

Bagi pemerintah moestahil tidak bi ialah itoe My

terbadap

pe

Kekoerangan

pengeloearan ini dise

babkan oleh karena melanggar bestas
Png
didalam b»elan2 jg telah
iwat,

s

APAKAH

Oleh:

atas.

dengan toelisan kita ini

menarik

keinejafan

kepida

ITOE SARINJA
VJINTA?

AKOE
setindak

berdjalan,

pan

AKOE

setindak

dengan

ta? koerasakan,

'Lah sampai
man

Soewadi-T.S.-Modjokerto.

kesoeatoe

penoeh

taman,

ia-

keharoeman.

tertjioem,

boenga

nan

ha-

roem,
bagi memperbaiki nasib ia
'Koe tjahari, Oh sekoentoem boenga

vereenigingnja.
B-gitoepoela kita mengbarap

melati,

AKOE pandang ia, nan poetih bersih sebagai saldjoe,
Silau rasa matakoe, karena gilang

sangat
sadja, jg
boelan. terhadsp jg berwadjib di itoe Mij, soe goemilang sinarrja,

mendjadi
personeel

bangsa Europa potongan gadjinja

gadji.

jang terbesar di Indonesia,

hingga

jg tersangkoet, bagi menoentoet per
baikan nasibnja didalam perboeroehan
ti teroetama kita soedah waktoenja mem
pegangan jg kokoh beroepa
poenjai

me

Kapaukah gadjinja diperbaiki n ngoerangi dari 20pCt djadi 10pCt sam

toe My

1937

berdjnemblab 10.

Begitoe poela gadji bertoeroet2 dikce paja personeel Indonesier dengan lekas
AKOE berdiam diri, ta' bergerak
rangi 20pCt hingga selandjsetnja 30 ga'djibnja diperbaiki walaupoen semen
sedikit
djoea. Takoet ia lari, lari boeat
pCt. sedang gratif.catie hilang suma tara tidak menaikkan gadji baroe, te
selama-lamanja.
sekali.
.8
tapi gadjih lama jg sampai sekarang
Zaman berobah poela sedikit kesedi masih djoega dikorting 30 pCt sigra
memanAKOE 'lah lama berdiri,

dengan pasar nama My terseboet diatas, ialah soea

sag dan sekitarnja, Apa tidak dapat

2 boelan

kan sub —-sub Cowitenja ditiap2 desa ganti hanja seboelan gadji

boelan

November

9:2 ton, djoewblab mana berhadapan
dengan batas pengeloearan karet jang
berJjoemlah 18,917 diboelan terseboel,

djoeta2 itoe tergantoeng
boeroehnja dari pangkat
ga kaoem

gawai itoe My .menoeroenkan gadji per
sovecinja 10pCt sedang gratificstie jg galan bernaoeng dibawah pandji2 Vak

atau diblok blok.

mainkan.

boelan

karet ada

dipandang orangvja sadja hina
nja
dan
Padahal merekalah jg
rendah.
riboe itoe jg
berdjoemlah poeloeban

lah soeatoe Vakbond jg pada zaman
sekarang segala golongan tidak keting

saban th. diberikan

sar sehingga bavjak djoega jg diper-

pendoedoek

mendapat bantoean dari S R.I, pakai
luidspreker dan versterker dengan gra dja. Dus kita kaoem boeroeb perteuga
tis, boenjinja bow dari Kraton djuega han harkat djabatannja terbadap koe
gratis, stadion Sriwedari tidak oesab li2 plus mandor2vja, oempamavja toe
menjewa, dari SEM mendapat der kang2 njadap atau metik, djangan ha

dah2an pemoengoetan dan pembagian
itoe bisa dipersatoekan dau diberdiri

“oleh sipenanam (kaoem tani) akan te
tapi oleh fabriekant atau pendjoeal be

Co.

MANAH

mendapat keoentoengan

peroesahaan

&

BATAVIA-CENTRUM

SOERABAIA

perkakas

rang kabarnj1,

LOR

Harga

beberapa verpleegsters dan masih ba
kepada per
mengoempoelkan oeang buea' njak lagi bautoean dari lain lainja pe banjak mengoentoengkan annja
loean keboetoehannja rahajat, pemeren |diri,
keoen
oesahaan. Djadi kesimpoel
| tah bisa minta pertimbangan kepais membeli lampoe peneraugau di dja 'hak, Masoeknja dalam stadion itoe ,ti toengan soeatoe percesahaan jg ber
| masing2 roekoen kampoeng itoe. Bisa jan perkampoengan dau sebagainja. dak“ dipoengoet bajaran, djadi semoe
kepada tena

| tiwboeloja bekerdja antara wakilnj jang semoea itoe dari kekoeatanvja
'rabajat pendoedoek dengaa wakiluja kervekoenan pendoedoek perkampus

kn

Ini garem boeat makan jang tida terisi Chloor (ratjoen)

dengan selamat. Atas per jg besar?
mintaannja voorzitter semoea jg ber
Djika kita boleh terka, ocb! toean
|badir sama mengatjoengkan
kedoea tocan moedah
sekali. Itoelah hatsil
targagaji oo Osutvax j,j3alanin” 3 ke dari tenaganja boeroeh jg didjoeal ke
pada masing masing, sebagai
tanda pada madjikannja
dengan harga jg
alal bicbalal itoe.
moerah, malahan kita si boeroeh tadi
Perloe diterangkan disini bahwa ma selainnja soedah barga tenagavja moe

lam pertemoeau itoe mendapat hadiah
Kraton muz'ek dari Prins Poerb ua

Il

matikan

A

KNNgAygyponanang yan

Tangga

2.1

kampoengan itoe mendjadi lidnja atau

Doeloenja loerah kampoeng dan

kampoeng.

Djikaloe dokter larang makan garem biasa pada
orang sakit koelit, sakit pinggang, sakit

rabajat pendoedoek dalam per ka seroeaunja toean voorzitter soepaja

Imoea

itoesama toeroet tjampoer
penggaweuja
dalam oeroesan kampoeng di daerah

keloerahan

Tida boleh makan garam ??

oetjapan

manja

kin kebaikan dan kemadjseannja

NI

personeelnja

dikembalikan,

seperti

keadaan

perso

pai kepada zamanvja nurmaal kembali

Kolonel D. Josselin de Jong
teroetama moelai tiwboeluja devaluaKolonel D, Josselin de Jong kepala
tie, bagi personeel Europa gadjiaja
dari
Marinevliegdienst jg kemarin (ba
kembali volt bahkan mendapat keteta
ri
Kemis
tg 9 December 1937) telah
pera
lainZoja
dan
gadji
pan tambahan
toeran sepertisediakala. Tetapi seba tiba di Tandjoeng Priok dengan me
'siknja bagi personeel Indonesier ma noempang kapal ,Newpo“ akan me
potongan 30pCt landjoetkan perdjalanannja ke Soera
lih tetap mendapat
sampai pada saat ini, walaupoen bar baja.
ball Oa
soedah naik,
ga basil onderneming
oempamanja karet, thee dil. jg dioesa
bakan oleh itoe My.
Perhoeboengan Soebang — Londen

dang

melati nan

djueita.

neel bangsa Europa dari sedjak tb.
Jang sedang tersenjoem, di kedoea
bibirnja nan merah delima.
jg soedah mendapat perbaikan.

Toean

Mr.

Weudstra

Tosan Mr, Woudstra dari Internati
onale Arbeidsbureau telah
mengoendjoengi beberapa tempat tempat di

ca, Pergerakan disana melainkan ada bangsa kita Tadonesier. Jang berdjoem rapporan didalam ini th. roepanja ter
“ Pasoendan, di Kawali, Soedah sepa lah didaerah Soebang sadja ada poe bawa oleh angin jg bagoes, boektinja Soematera Selatan dan kelak pada tg
toetnja apabila Parindra, atan PSII. loehnja riboe personeel,
gratificatie jg soedah 8 th hilang Ie J5 December 1937 ini beliau akan di
| djoega menarohkan perbatian dalam | Sedjak 10 tahoen jtl. hampir "rata2 njap sekarang timboel lagi boeat satoe toenggoe kedatangannja di Banka.
diwaktoe
| soal ini, dau apabila disana dapat ber 'personeel bangsa kita jang bekerdja boelan gadji jg diberikan
| kembang
pergerakan jg hendak me- disitoe mendapat kepoeasan hatinja, hampir Lebaran ini. Orang jg menda
Poelang dari Digoel
noentoen kepada perbaikan penghidoe disebabkan gadjinja djika dibanding: pat bagiaa (personeel Indonesier) boleh
Pada
beslit Goeperoemen kepada
“pan rajat kaoem tani, soedah semesti kan dengan peroesabaan2 lainuja ada bergirang diloear terima kasib. Bergi orang jang telah ditahan di boven Di
pja apabila tidak mendapat rintangan mendingan, Segala bagi menghiboer rang karena loemajan dapat penambah
daripida pihak kekoeasaan malabany |kan
itoe, diwaktoe sedang goel jg mana banjaknja ada 33 orang
hatinja mereka diadakan, peratoe beban seketika adat
kebiasaan kita Le telah dibolehkan poelang ke tanah air
sebaliknja mendapat bantoean ig sepe ran2nja menjenangkan. Personeel jg uja menoerost
poelang keroemahnja
jg berli nja dan boleh
aa na en
noch2vja,
Isoedah tjoekoep dienstnja mendapat baran memboetoehkan wang
masing
masing,
Pemoengoetan dar pembagian Ipensioen dan persenan wang oentoek pat dari biasanja,
sne0x CN mem
zakat—fitrab
Diloear terima kasih berarti, tidak
(membeli sawah atau roemah. Sedang semata-mata
Mr. M. L. 'Swaab
Mij djoega memberikan
u
' Masing2 perbimpoenan lslam -sebal kan gratificatie didalam satoe taLoe
Diangkat boeat sementara waktoe
djika
personeelnja,
kepada
gratificatie
ikan
e
duea kali, ialah wakto .Le
mendjadi kebiasaan diber
| gaimana soedah
itoe Mij tidak djoega mendapat keoen pada lid jg loear biasa pada raad da
padatiap th,nja pada th inipoen keli baran dan toetoep th. masebi.
ri Justitie di Betawi toean Mr. M,L,
Maka dengan adanja perobahaa z1 toengan ig loear biasa dari perossaha Swaab sekarang beliau mendjadi on
hatan sama memoengoet dan memba
annja.
abkan timboelnja Cr.sis, mos
| gikan poela. Diantaranja jg kelihatan man diseb
Sekarang bolehlah kita terka. Dari der voorzitter pada Landraad di Soe
penggawai Gsepermen di
s
Perseri
wakto
PSII,
la2
ih,
dij
amma
Moeh
jaitoe:
toeroenkan gadjinja 5pCt. tetapi peng djalan apakah teroetamanja soeatoe rakarta,
— katan Oelama dan PA).
“

AKOE ngelamoen, matakoe meman
dang ia, hati dan semangatkoe
ba'
ta' ada.

'Koe hendak bitjara,

tapi ta' keloe

ar sepatah kata.

AKOB
lap

ta' mengetahoei,

hari 'lah ge

amat,
'Koe menjesal sekali, karena

boenga

melati menghilang tjepat.
AKOE menoenggoe, menoenggoe Ia
gi, menoenggoe
keloearnja si tjantik
melati,

pi,
gal

Ditempat gelap seorang diri, ta
Ob, ...pengharapankoe
ting
setjengkal djari.

AKOE

keloear

dari taman, sambil

berpikir seorang diri,
»Oh melati, kamoe

tjantik, lemah

lemboet peri lakoe, tapi apakah kamoe
masih merdeka ?
AKOE barap, Oh melati, djawablah
pertanjaankoe :
»Akoe beloem bersarang, dcekakoe
mendjidi koerang",
AKOE berpikir poelas memandang
akoekah kamoe, melati pan djaeita ?
Ab, ia memandang akoe dgngan
njata, Apakah itoe sarinja tjinta?
9
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tjapan terima

Ia-

aa

contributie dan entree

roekoen-kampoeng javg

boleh mendjagoin

55 Lawang seketeng Buitenzorg.

begitoe

NA
2
“Tdjadi lidnja. Djadi roekoen kampoeng
jang mendjadi lidpja Feroekawm itoe
e-|Mangkoenagaran itoe disamboet oleh tidak di-ikat dalam kewadjiban haroes

dan

Drukwerk brochure gratis. Segala soerat pesenan GL
permintahan, toelis pada adres: Hoofdagent- Firma Tjoen Hien

djoega federatie Feroekam itoe djoega
tidak poengoet

MOEDA

heibat.

jalah fe

contributie ataau entree,

seperti seorang

Harga f10.- lain ongkos, bisa terpake bertahoen-tahoen
lamanja, dalem itoengan djadi Alat jang paling moera tapi sanget

5

dikerdja

eleh peratoerannja R.K.

MENJESEL?

A gi ka Salatan, ka Oetara.

keperloean jang oemoem,

Jiang mengenai
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